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REVISTA DE TURISME, VIATGES I GASTRONOMIA

YVONNE ZAMORA
Estilista i dissenyadora

“La moda és saber plasmar
la personalitat de cadascú”
p.12

ALIANÇA 1919

L’Aliança d’Anglès fusiona les tapes
i el vermut dels avis amb els plats
més típtics de Lluís Feliu
p.18

CHAPEAU

La fusió entre Catalunya i Itàlia
p.22

p.10
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Editorial

No hi entenc res
Us heu parat a pensar el nom d’alguns plats? No entenc perquè l’ensaladilla russa es diu
així quan a Rússia ni la coneixen, la truita francesa així si a França la omelette no és un dels
seus plats típics, la tortilla española com si a Catalunya no s’hagués inventat abans. De fet,
la truita es pot fer de moltes maneres però quan es diu “espanyola” no sé quins productes
concrets s’hi posen.

Paco Baso

DIRECTOR DE GIRONAGASTRONÒMICA

pacobaso@gmail.com

Tampoc entenc quan aquest passat cap d’any es veia andalusos (per allò de que la seva televisió es va equivocar amb les campanades) brindant amb sidra quan tota la vida s’ha fet amb
xampany o cava. Diuen que la sidra s’ha de servir al got des de certa distància i veure-la de
seguida. No m’imagino cua perquè els emplenin el vas. Tampoc entenc que Cáceres sigui la
Ciutat Espanyola de la Gastronomia 2015 a Fitur. No dubto que tenen molt bons productes, la
gran majoria del porc i uns magnífics formatges i bàsicament productes de la terra. Tindran
les seves migas i els plats més tradicionals però d’això a ser nomenada ciutat gastronòmica. Dic això amb tots els meus respectes per aquesta bonica província d’on era nascut el
meu avi, a Almendralejo, la realitat és que Cáceres només té el restaurant Atrio amb dues
estrelles Michelin mentre Girona excel·leix en aquest camp. Però és que jo crec que Girona
es mereix ser ciutat gastronòmica. Tot i això, tampoc entenc com es pot estar en contra d’un
projecte tan important per la nostra demarcació com és elBullifundation, a Roses, encara
no sabem que som una província turística i, encara a Girona, no entenc l’embolic del sorteig
del Girona 10. La gent no sabia que si no els tocava un restaurant del sorteig també podien
reservar a molts d’altres que també s’havien apuntat a aquesta promoció? Només s’havia de
trucar al restaurant en qüestió i provar de reservar. Si estava ple, doncs calia escollir-ne un
altre, que n’hi havia molts. De veritat que cada vegada entenc només el que no vull entendre.
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Mossegades Cèlebres

Abraham Lincoln
Hodgenville, 1809 - Washington, 1865

Angel Garcia
BUBBLES GASTROBAR
info@gastrobubbles.com

Fa 206 anys...
Cap al 1836 després de formar batalla contra els Indis americans, aconsegueix llicenciar-se en dret. Degut a la seva lluita contra
l’esclavitud, adquireix fama i és nombrat
diputat a Illinois pel període que va de 18341842.
El 1846 Lincoln es fa amb el partit Whig, i
com a diputat del Congrés federal dóna
força als abolicionistes de Washington. No
obstant, i arrel de la seva disconformitat
amb la guerra contra Mèxic, fan que perdi
les eleccions pel Senat de 1849, fent que
Lincoln es retiri de la política.

Polític Nord Americà nascut un 12 de
febrer. Abolicionista, republicà i partícip
de la transició cap a l’alliberament de
l’esclavitud als Estats Units.
Neix en una família de colons que es traslladen als Estats Units. Durant la seva infància
i joventut, marcades per la pobresa, recórrer el Mississipí i viu de prop les condicions
infrahumanes dels esclaus negres.

Anys més tard, amb la reafirmació dels discursos esclavistes en augment, decideix
tornar a comprometre’s i s’afilia al partit
Republicà. Derrotat novament a les eleccions al Senat de 1858, es veu obligat a negociar amb els demòcrates, amb una iniciativa
abolicionista que el manté en popularitat
fins que al 1860 el seu partit l’assigna com a
candidat a la presidència.
L’any següent, aprofitant les desavinences
internes entre els demòcrates, és escollit
com a president de la Unió, fet que desencadena una reacció adversa entre els partits del sud, que abanderats per Carolina
del Sud es manifestarien independents. Tot
i que la guerra civil nord-americana sem-

Fricassée de Pollastre (per a 4 persones)
3 patates, 150 g. de mantega, sal, pebre,
4 pits de pollastre, 100 g. bolets variats,
Oli d’oliva, 2 cebes tendres, 50 cl de nata,
cereals i vi blanc.
Per començar pelarem les patates i les
posarem a bullir amb aigua i sal. Un cop
siguin ben cuites les retirem i les aixafem
amb una forquilla o el pla d’una cullera,
mentre anem ruixant amb oli d’oliva o
afegint trossets de mantega. Un cop tinguem un puré ben fi, posarem a punt de
sal, si cal. Per altra banda, en una cas-

sola, posarem un raig d’oli i courem la
ceba tendra tallada a brunoise, daus ben
fins. Un cop agafi color, afegirem els pits
de pollastre i els bolets i ruixarem amb vi
blanc, quan redueixi, cobrirem de brou de
pollastre i deixarem coure uns 5 minuts.
Quan el pollastre sigui cuit, afegirem una
mica de nata per tal d’obtenir una mica
de salseta.
Per muntar el plat, col·locarem una bola
de puré de patata en un lateral i el pit de
pollastre laminat al costat. Decorarem
amb els bolets, la salsa, els cereals i unes
fulles d’escarola rissada.

bla inevitable, Abraham Lincoln intenta frenar-la per tal de mantenir la unitat formant
un govern de coalició amb els Sudistes. Promulga al 1862 la Homestead Act, en ares de
la colonització dels estats de l’Oest i proposa abolir progressivament l’esclavitud per
tal de reduir la durada de la guerra. Degut
a la intransigència dels Estats pro-esclavistes, l’1 de gener de 1863, declara l’emancipació dels esclaus en tot el territori de la
Unió, fet que el porta a ser reescollit per un
altre mandat.
Acabada la guerra de secessió i amb l’esclavitud en declivi, el Nord ocupa gran part
de tot el territori. Abraham Lincoln es disposa a reconstruir una nació trencada i en
transició, quan cinc dies després del final
de la guerra, el 15 d’abril de 1865, és assassinat a Washington mentre gaudia d’una
funció teatral a mans de John Wikes.
Avui cuinarem la història americana a través d’un dels plats preferits, segons les
referències que he pogut trobar, dels que
Abraham Lincoln degustava i li agradaven.
Aquesta recepta de pollastre és típica de
França. A base de mantega i una cocció
curta s’aconsegueix una textura suau i
tendra de sabor delicat. Plat nutritiu per a
governar una nació!
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Menja’t el cine

Itàlia als fogons

Pitu Anaya
PERIODISTA

Pastís de verdures

Aquesta no és la millor pel·lícula d’Ettore Scola, però és molt fidel al seu discurs
de combinar personatges amb situacions i
llocs emblemàtics de la societat italiana. Ja
amb La Terrazza (1980) i La Família (1987)
va deixar evident el seu missatge.

El director de producció, Luciano Ricceri,
va dissenyar un muntatge que va permetre, al director, moure les càmeres de
taula en taula d’una manera molt àgil i
divertida, la qual cosa, va ajudar a l’hora
de muntar la pel·lícula.

La Cena és una coproducció amb França i
reuneix un elenc d’impressionants actors,
entre els quals, cal destacar el gran Vittorio
Gassman en el seu últim paper al món del
cine.

El film es va estrenar a fin als de l’any
1985 sense gaire èxit a Itàlia i a França. El
públic la va rebre amb molta fredor, per
això, el nostre país es va retardar l’estre-

na tres anys i es va fer coincidir amb una
altra pel·lícula amb temàtica gastronòmica Chocolat (2001) que va tenir més sort
a la taquilla.
El gran plat de la trattoria és un extraordinari pastís de verdures que pot anar variant d’ingredients segons la temporada
i que els protagonistes gaudeixen durant
el sopar.

La cena
CRÈDITS

SINOPSI

PAÍS: ITÀLIA I FRANÇA

Pel·lícula coral amb petites històries creuades i referides per als propis protagonistes. Tots ells són clients i treballadors
d’un restaurant trattoria, regentat per Fiona (Fanny Artant).

ESTRENA: 1998
DIRECTOR: ETTORE SCOLA
GUIÓ: ETTORE SCOLA, FURIO SCARPELLI, SILVIA SCOLA, GIACOMO SCARPELLI
MÚSICA: ARMANDO TROVAJOLI
MONTATGE: RAIMUNDO CROCIANI
DURADA: 126 minuts
REPARTIMENT: FANNY ARDANT (Fiona),
VITTORIO GASSMAN (mestre Pezzullo),
GIANCARLO GIANNINI (professor Di
Rosa), STEFANIA SANDRELLI (Isabella),
MARIE GILLAIN (Allieva), ANTONIA CATANIA (mag Adam), FRANCESCA D’ALOJA
(Alessandro), RICARDO GARRONE (Diomede)

Pots trobar la revista

Mentres mengen es mostren tal com són
en realitat, amb totes les virtuts i vicis.
Pel·lícula plena d’emocions, desitjos i
molt d’humor a la italiana farcit amb un
pastís de verdures.
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La Salsa

El Rebost
Nutricional

Tony Vallory
PRESIDENT DE GIRONA BONS FOGONS

Dra. Anna Costa Corredor
NUTRICIONISTA

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

Flam de coco o una H-10

Eradicant l‘enemic al teu plat

Quin gironí algun dia d’estiu no ha gaudit de la fresca que ens proporcionaven les fulles dels arbres del pati o, tal vegada en un vespre una mica fresc, en alguna de les taules de sota el petit porxo?
Qui no havia anat algun cop amb els nens petits a menjar amb la
tranquil·litat que per unes petites estones ens proporcionaven els
gronxadors que aconseguien distreure als més petits? Qui no ha
estat i recorda amb melangia alguna freda nit d’octubre en algun
dels menjadors interiors o, tal vegada alguna celebració familiar
a la carpa?
Qui no té guardat a la memòria el pastís de porros o el pollastre i
conill a la brasa, aquell peix –sí, d’acord, massa cuit i amb un regust indefinit...–, les delícies de llimona o el fantàstic i clàssic flam
de coco! Qui no recorda davant la brasa o darrere la barra, en Mingu, l’ànima bohèmia i amiga que et feia sentir sempre benvingut a
casa seva. Com oblidar la Pilar que aportava el seny i la tendresa
a aquell indret especial. Quants records, quantes estones viscudes
que ens han aportat a les nostres memòries durant dècades l’original, únic i irrepetible restaurant La Font de Girona.
Avui ja és tancat. Ha tancat el que va ser durant molts anys, per
la seva originalitat, situació i el bon tracte, una de les icones de la
restauració gironina. Gairebé al mateix temps, al carrer Jaume I
ha aparegut una façana erma, pintada de blanc on tan sols un dia
abans encara hi trobàvem gent asseguda gaudint sota el tendal
d’una de les altres icones de la nostra gastronomia de base. Al
König de tota la vida tampoc hi podrem anar més. Diu la dita que
tot passa i tot queda.
Sí, d’aquí uns mesos podrem anar a Fontajau, on abans hi havia la
Font, a “fer un König”.

Es pot afirmar que l’any 2014 ha conclòs amb tot un nou “mal de
cap” pels establiments alimentaris? Al vell mig de tot el tràfec
nadalenc, s’han trobat amb l’obligatorietat legislativa d’ampliar la
informació alimentària que faciliten als seus clients. D’aquesta no
se n’escapen els serveis de restauració.

El Reglament (CE) 1169/2011 (que de novetat no en té res, perquè
entrà en vigor, encara que de forma voluntària, a finals del 2011)
va irrompre, amb un conjunt de requisits de necessària aplicació,
el passat 13 de desembre. El fet és que, després d’algun mes, són
molts els restauradors que encara no se n’han assabentat. De
què? De que, per a cadascun dels plats o preparacions culinàries que serveixen, han d’indicar quins ingredients o substàncies
presents són susceptibles de causar reaccions al·lèrgiques, o bé
guarden relació amb certes intoleràncies alimentàries (al gluten i
a la lactosa). De que aquesta informació ha de ser indicada de forma precisa, clara, de fàcil comprensió, a un lloc de fàcil visibilitat,
i per escrit (a la pròpia carta dels plats, al full del menú diari, en
cartells, rètols, pissarra o fulletons).
I això què suposa ara? Per molts d’aquests establiments de restauració (bar-cafeteries, bars de tapes, restaurants, rostisseries,
càterings, etc.) plantejar-se implementar el que no venien fent, tot
i saber que és d’obligat compliment: un sistema de gestió de la
Seguretat Alimentària com és els Prerequisits de l’APPCC (o Autocontrols). Se sol·licita, a partir d’ara, intentar esmerar-se una
mica més en la recepció de les matèries primeres i en la compra
dels ingredients, consultant l’etiqueta i sol·licitant les seves fitxes
tècniques als proveïdors. A més, saber com conservar els ingredients per evitar contaminacions creuades d’al·lèrgens. A l’hora de
preparar els plats, cal extremar les condicions higièniques de les
superfícies de treball i utillatge, les bones pràctiques del personal,
i vetllar per l’estandardització de cada preparació culinària. La formació dels manipuladors d’aliments en control d’al·lèrgens i l’elaboració d’una fitxa tècnica per plat esdevenen dues eines ara essencials. També cal portar al dia un conjunt de registres associats:
els relatius al programa de neteja i desinfecció, i a la traçabilitat
interna i no-conformitats detectades. Només d’aquesta manera es
pot dir que existeixen garanties de minimitzar moltíssim el risc de
presència d’al·lèrgens, i les seves traces, als plats que s’elaboren
i serveixen.
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En Portada

“Sempre a punt de sorprendre el client”
Fa un parell d’anys que Umai va obrir al
centre de Girona, a tocar del pont de pedra.
Tot i que el sushi és una de les seves especialitats es defineixen com un restaurant
de cuina oriental perquè toquen cuines de
tota Àsia, començant per Índia fins a Malàisia sense deixar Corea, Xina i evidentment
Japó.
Rodrigo Palet és el xef de l’Umai i, juntament amb la seva parella Man Tong, intenten sorprendre el client cada dia. La seva
carta inclou unes 30 opcions per escollir
però sempre ofereixen també plats fora de
la carta en funció del mercat i dels productes frescos del dia. Tenen clients que només
trien una ampolla de vi i els demanen que
els sorprenguin amb els plats del dia. I és
que el sushi que elaboren no és mai igual
o el tataqui de tonyina ha tingut cinc o sis
variacions des que el van incloure a la carta.
A l’estiu, per exemple, el maridatge és amb
iogurt mentre que a l’hivern s’acompanya
amb remolatxa entre altres productes.
Els agrada establir una relació diferent amb
cada client, en funció dels seus gustos i les
seves preferències. L’organització del restaurant no fa difícil interaccionar-hi ja que
elaboren els plats en una cuina oberta a la
vista de tots els comensals.
Palet ha treballat a Tòquio i en restaurants
de vàries parts del món però assegura
que Girona és on costa més sorprendre
els clients perquè es té molt bon paladar
i una cultura gastronòmica molt exigent.
Per això, assegura que si surten a menjar
a fora el que busquen és viure una experiència gastronòmica no només basada en

el bon producte sinó en la combinació amb
el vi, el tracte, l’establiment i en definitiva
l’atmosfera. Per això, l’Umai cuida molt la
decoració, la presentació, el tracte al client,
les tècniques de cuina i la qualitat de la matèria prima amb la que treballa.
A més, fa un mes que ha obert IZAKAYA, a
tocar de l’Umai, on també ofereixen cuina
oriental però amb una manera de menjar
més dinàmica.

“Girona és on costa més
sorprendre els clients
perquè es té
molt bon paladar”
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El cinquè sabor
Umai és un concepte japonès que es vincula amb els quatre gustos
del nostre paladar: amarg, àcid, salat i dolç. Umai seria el cinquè
sabor o una combinació de tots. El seu significat suggereix “allò que
és extremadament bo”.

“El sushi que elaboren no
és mai igual i el tataqui
de tonyina ha tingut
cinc o sis variacions”

Umai
Plaça Josep Pla i Casadevall, 18 | Girona
T. 972 41 78 72
www.umaigirona.com
umaigirona@gmail.com

IZAKAYA
Plaça Josep Pla i Casadevall, 21 | Girona
T.972 44 79 65
Oberts de dilluns a dissabte
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Perfil de dona

Yvonne Zamora
Estilista i dissenyadora

“La moda és saber plasmar la personalitat de cadascú”
través de la moda, de la roba. És una forma
d’expressió, va més enllà d’una simple peça
de roba, és com ets tu.

Graduada en Disseny i Moda i amb un curs
d’especialització en Disseny en Joieria a
la universitat Belle Arti di Brera de Milà.
Va participar en el disseny del vestuari
de bona part dels participants de l’última
gala MTV European Music Award del passat novembre a Glasgow.

manera de viure, és diferent. Jo sempre
m’inspiro en quatre imatges del Japó i després a partir d’aquí ja vaig derivant a cada
tema diferent.

“Per mi ser dissenyador
és fer tot el procés,
no només el que dibuixa”

La teva fita és ser dissenyadora pròpia o
treballar per una gran empresa?
A mi m’agradaria fer les dues coses. Ara
estic traient la meva pròpia marca que sortirà d’aquí dos o tres mesos màxim i tot serà
venda on-line però també, d’altra banda,
m’agradaria treballar amb grans empreses
perquè adquireixes més experiència, formació, perquè aprens molt.

Com va néixer la teva afició per la moda?
Ja des de petita dibuixava molt Manga i veia
aquests vestits tan exagerats que fan i vaig
dir: això ho vull portar a la realitat. Aquest
va ser el detonant perquè m’agrada molt el
dibuix. Tot va començar pel dibuix.

Per tu el més important és poder fer una
desfilada?
Sí. Ara de fet a la Setmana de la Moda de
Girona que es fa del 18 al 21 de març m’hi
presento i m’agradaria veure si sóc finalista
perquè si quedes entre les 12 persones finalistes, tens dret a desfilar.

Hi ha algun dissenyador que et miris amb
especial atenció?
M’agrada molt en John Galliano perquè fa
coses teatrals, exuberants, exagerades. A
mi m’agradaria molt treballar en cinema,
teatre i ser estilista al món audiovisual.
M’agradaria molt fer pel·lícules d’època,
és el meu somni. Per exemple a l’MTV,
m’agradaria molt poder treballar cada any
en un show com aquest.
Quan ja dibuixaves, la teva idea ja era el
disseny de roba?
Els meus maniquís eren Manga però la roba
ja em cridava l’atenció. I tot el món del Japó
i la Xina m’encanta perquè tenen una altra

La teva especialitat és més dona o home?
És dona, bàsicament, tot i que he tocat totes les modalitats però a mi el que em crida
l’atenció és la forma del cos de la dona. Sóc
una entusiasta dels vestits i dels complements.
Avui al segle XXI, la gent del carrer hi entenem de moda?
La moda és el que defineix una persona, és
la teva imatge, la teva carta de presentació.
Sí que entenc la moda en l’àmbit estudiat,
de patronatge, confecció, crear-la des de
0, des del dibuix fins a la manufactura però
també per mi el concepte moda és que la
gent sàpiga plasmar la seva personalitat a

Abans molts dissenyadors eren de roba i
ara n’hi ha de sabates, de joies...
Per exemple hi ha molts dissenyadors que
no coneixen tot el procés de manufactura d’un disseny. Per mi ser dissenyador és
ser complet, des de plasmar la idea en un
dibuix, després al dibuix pla que és la fitxa
tècnica amb totes les mides i detalls perquè
un patronista o tu mateix puguis elaborar-te
el patró i a partir d’aquí tallar, fer el prototipus i després manufacturar i confeccionar
el real. Per mi ser dissenyador és fer tot el
procés, no només el que dibuixa i il·lustra.
Tu creus que la moda és més dels 16 als 30
anys i no tant per la gent de 50 i 60?
No. És veritat que hi ha molt poques marques avui que ofereixin roba actualitzada,
són potser molt clàssiques, però cada vegada estant traient talles grans, models amb
corbes i no totes com les de Victoria Secret.
Ningú real del carrer tenim aquestes talles.
Ja per començar l’alçada no és la mateixa i
la constitució de cadascú és diferent. Una
talla 38-40 és l’estàndard, 36 ja és petita i no
la 34 que és la que tenen les models.

Ivonne Zamora (dreta) amb la seva superior al
taller de confecció de la gala MTV EMA

Vestuari proposta guanyadora del concurs MTV
Breaks
Vestuari MTV EMA_Enrique Iglesias
Vestuari MTV EMA_Ariana Grande
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Menú diari
Menú de cap de setmana
Passeig Darder
(davant l’estany)
Banyoles | Girona

T. 972 58 28 25

info@restaurantlacarpa.com
www.restaurantlacarpa.com

Terrassa-menjador a tocar de l’estany
Gran sopar de Carnaval
Especial vermuts
Dues sales per a 350 persones
Comunions, batejos, dinars o sopars d’empresa

14 | www.gironagastronomica.cat

Perfil d’home

Blas González
Cantant gironí

“Amb els Setson hi vaig estar 34 anys, tota una vida”
A partir d’aquí vas muntar el teu grup?
No encara. A partir d’aquí vaig començar
amb en Josep Maria Sabina, a fer bolos, i
vaig entrar en un grup que es deia Melody,
format per gent de Calonge i Palamós i un
de Palafrugell. Allà jo era un adolescent.
Aleshores vaig anar a fer el servei militar i
quan ja estava em van cridar per anar amb
els Setson, 34 anys amb ells, tota una vida.

Nascut a Girona el 1949. Va formar part
d’una de les orquestres més populars de
les comarques gironines creada l’any 50,
l’orquestra Setson, avui ja desapareguda,
però es va introduir al món de la música
com l’Adamo gironí. Ara ha creat un quartet
amb la seva filla titulat Blas Band.
Sempre t’has dedicat a cantar?
A l’edat de 7 anys ja cantava a l’escolania de
Sant Fèlix i el rector em volia portar a l’escolania de Montserrat però a la meva mare
li va fer por i no va voler. Aleshores ja tenia
una veu que destacava.
Vas començar formant part de conjunts de
música, et deien l’Adamo gironí, oi?
Jo vaig començar al concurs matinal de
Ràdio Girona EAJ 38 i després a l’emissora
sindical amb Jaume Teixidors que conduïa
els matinals. Allà vaig començar a cantar
cançons de l’Adamo i em van començar a
dir el Adamo gerundense, mis manos en tu
cintura…

“A Ràdio Girona em van
començar a dir el Adamo
gerundense”

Un conjunt normalment no porta el nom
del cantant, en canvi en el teu cas amb els
Setson, sí.
Abans a les orquestres el cantant només
cantava. Estic parlant de 30 anys enrere
quan hi havia un presentador. Doncs jo agafava el micròfon i presentava les cançons i
també les cantava. Vaig ser pioner en això,
jo sempre m’adreçava a la gent. Al principi deien: Setson con Fernando Mendoza,
per exemple i amb mi van començar a dir
Setson Blas, sense el “con”, suposo pel fet
d’estar-hi tan de temps. Encara ara algú em
coneix com en Blas dels Setson.
Després de tants anys als Setson, no t’hagués agradat participar en altres orquestres de renom?
Ja van venir. Van venir l’orquestra Mongrí,
La Selvatana a buscar-me, la Moga també.
A més es donava el fet que jo treballava i
cantava. Abans sempre es deia que no deixessis mai la feina perquè amb la música
no se sap mai. Quan estava als Melody van
venir a buscar-me uns representants que
portaven Los Puntos i se’m volien emportar
a Madrid però jo essent jovenet i estant per
aquí, no estava preparat.
Quants discs has gravat?
Com a Blas individual, només he gravat un
disc amb cançons en català, amb tres cançons de Lluís Brugués i amb lletra de Mercè
Ferramoné. Amb els Setson vaig participar
en un dels seus discs, el T’estimo.
I ara has muntat un duet amb la teva filla
He estat 10 anys inactiu. Ara he muntat un
duet amb la seva filla, la Blas Band, de fet
som un quartet. Hem fet vàries actuacions,

“Hi ha molta cultura
musical, tots els
cantants saben fer
veus diferents!
hem estat a Campllong. La meva filla canta
molt bé, ha estat a diferents grups. Ella va
estudiar piano, tècnica de cant, solfeig. Fem
tota classe de cançons, líric, ball, concert.
Amb en Jesús Frigoler, la meva filla, en Ferran Baltrons i jo fem un quartet.
I amb això tots aquests programes i concursos que han sorgit al voltant de la música no t’atreviries ara?
Era per haver-ho fet abans. Ara hi ha molta
cultura musical. Tots els cantants saben fer
veus diferents i això és el que enriqueix. En
un grup de veus, és maco que cadascú faci
una veu diferent.

Bar Restaurant Bo de Bo

BAR RESTAURANT BRASERIA
Carrer Adri, 15 · Girona
T. 872 08 13 95

Especialitat en arrossos i bacallà
Menú diari a 11 euros
Menú de cap de setmana a 17 euros
Amplis menjadors
Aparcament
Sopars-ball tots els dissabtes a la nit

Obert cada dia
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La Recepta

Magdalenes

Eva Olivares

www.evacuinera.cat

de carbassa

Ingredients
• 400 g de carbassa

(ja neta de pell i pipes)

• 80 ml d’oli
• 4 ous
• Sucre
• 80 ml de llet
• 200 r de sucre morè
• 300 g de farina
• 1 sobre de llevat (tipus Royal)
• Un pessic de sal
• 1 culleradeta de canyella

en pols

Elaboració
Comencem preescalfant el forn a 170ºC
a dalt i a baix.
Llavors tallem la carbassa a trossos perquè sigui més fàcil de picar. Posem els
trossos en una picadora i els piquem
finets. Si no teniu picadora podeu utilitzar
el turmix.
Un cop tenim la carbassa picada la posem en un bol i hi afegim l’oli, el sucre, la
llet i barregem.
Llavors hi afegim els ous d’un en un i barregem.

Finalment afegim els ingredients secs ja
barrejats (farina, canyella, sal i llevat) tamisant-los.
Barregem el mínim possible perquè la
massa no ens quedi seca, just perquè tots
els ingredients s’integrin.
Un cop tenim la massa omplim els papers de magdalena. Recordeu que si utilitzeu un motllo de magdalenes us serà
més fàcil.

Enfornem durant uns 15 minuts. Ja sabeu que cada forn és un món, sobretot els
últims minuts tingueu cura que no se us
cremin.
I llestos! Ja veureu que tenen un gust
molt natural, més aviat dolcet gràcies a
la carbassa però que no embafa gens.

Bon profit!
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Recomanat

Aliança 1919
L’Aliança d’Anglès fusiona les tapes
i el vermut del cafè dels avis
amb els plats més típics de Lluís Feliu

L’Aliança d’Anglès ha volgut recuperar les
arrels del cafè-bar dels avis, de fa més
de 60 anys, plasmar també l’activitat de
restauració duta a terme en els últims 14
anys per Lluís Feliu i incorporar-hi noves propostes per actualitzar-ho tot una
mica. Així la nova Aliança es converteix en
un local versàtil on s’hi potencia el vermut al migdia, a part d’un bon dinar, però
on també s’hi pot anar a berenar a mitja
tarda, sopar-hi de forma exquisida i anarhi a prendre una copa al vespre, sobretot
a l’estiu.
Fa una mica més de mig any que les dues
filles, la Cristina i la Marina, i el seu tiet,
en Josep Maria, van decidir tornar a obrir
l’establiment després de la mort de l’àni-

ma de l’Aliança, el conegut xef Lluís Feliu.
El que tenien clar és que volien oferir alguna cosa diferent, un nou concepte i així
ho han fet.
La versatilitat és la columna vertebral de
la nova Aliança que s’allunya del concepte
convencional de restaurant. A part d’una
carta per escollir un primer i un segon, a
la nova Aliança també s’hi poden demanar tapes, plats per compartir, un plat
d’embotit per berenar, per exemple, o un
vermut abans de dinar, a part del menú
degustació que ara es fa per encàrrec. El
que ha suposat tot això ha estat ampliar
l’oferta per adaptar-se a cada moment
del dia i també ampliar el ventall de preus
i fer-los més assequibles a totes les butxaques.

C/ Jacint Verdaguer, 3 | Anglès
T. 972 42 01 56
info@alianca1919.com
www.alianca1919.com
Dilluns tancat
Dimarts i dimecres de 13 a 17h
Dijous, divendres i dissabte de 13 a 1h
Diumenges de 13 a 17h

“La versatilitat és la
columna vertebral de la
nova Aliança: vermuts,
tapes, àpats, copes...”
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Les arrels
La nova Aliança ha volgut retre homenatge a l’origen de l’establiment datat del
1919 quan es va construir l’edifici. El 1953
els avis van posar-se al capdavant del bar.
A finals dels 80 els germans Feliu van començar a flirtejar amb la gastronomia
oferint algun paté, formatges de França, embotits i una interessant selecció
de vins i espirituosos fins que al 1995 es
van decidir a començar a desenvolupar el
concepte de restaurant però de moment
en petit comitè, per a unes 15 persones,
en una sala annexa al cafè-bar. No va ser
fins cinc anys més tard, el 2000, que es va
tancar definitivament el cafè dels avis i es
va convertir tot el local en restaurant, el
que els va portar a aconseguir una estrella Michelin el 2008. La mort del xef Lluís
Feliu el desembre de 2013 els va obligar
a abaixar les persianes temporalment per
pensar què fer a partir d’aleshores.
Finalment, el juny de 2014 l’Aliança va tornar a obrir les seves portes amb ganes de
continuar el seu recorregut i tenint molt
present la seva història. El llegat de Lluís
Feliu roman en la part de la seva família
que continua portant el negoci però també en alguns dels seus plats d’autor que
es continuen mantenint a la carta com
els peus de porc i els arrossos, amb espardenyes o amb sépia. La part més nova
l’ajuden a definir tres cares noves dins la
cuina, tres joves cuiners provinents de
l’Escola d’Hostaleria de Girona que arrodoneixen i actualitzen les propostes gastronòmiques. Són en Lluc, l’Eudald i en
Cristian. Llarga vida a l’Aliança.
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MOSSEGADES
Freyburg, recomenat

Hiper Decoració

És un local cèntric, ampli i amb moltes idees que no només és per anar-hi
a menjar una salsitxa de frankfurt sinó
que s’hi pot triar entre una gran varietat
de frankfurts autèntics alemanys. També
és aconsellable tastar-hi els bradburgs i
si us quedeu amb gana no deixeu de demanar les hamburgueses que tenen de
varis tipus, acompanyades d’unes patates
braves diferents. També tenen menjar per
a celíacs. Fa pocs dies van celebrar el seu
primer aniversari.
c/ Ramon Folch, 13 · Girona

Un any més, va realitzar el viatge de
grup, secció pintors – decoradors, a
Marrakech (Marroc).
Fa quasi 30 anys que Hiper Decoració, reconeguda empresa del sector
de la pintura, realitza, any rere any,
aquests viatges incentiu, amb alguns
dels seus clients, a diferents llocs del
món: Mèxic, Cuba, Santo Domingo,
Tailàndia, Tunísia o com l’any passat,
Salvador de Bahia, entre d’altres...
Enguany, per no trencar el que ja és
una tradició, Hiper Decoració, ha continuat fent el viatge, amb molts esforços degut a la
situació actual d’aquest gremi, portant, a un grup reduït de 36 participants a Marrakech
(Marroc). Allà van gaudir de les instal·lacions d’un esplèndid hotel ressort i de les seves
magnífiques vistes a la ciutat, també van realitzar algunes excursions amb 4x4 fent la ruta
Bereber, visitaren la Vall Ourika, i van poder gaudir d’un sopar fantasia únic a l’Àfrica, on tots
el assistents anaven amb la típica vestimenta, la gel·laba marroquina.
Segons el gerent d’Hiper Decoració, Joan Mallart, l’any vinent espera poder repetir el viatge
amb més assistència, ja que veu una petita millora en els últims mesos dins el sector, especialment enfocada en el sector de la rehabilitació d’habitatges i manteniment industrial.

Tres restaurants de Pals
organitzen les II jornades
Gastronòmiques de la tòfona
Els restaurants Sa Punta, Sol Blanc i Es Portal Hotel Gastronòmic han presentat aquest
cap de setmana les II Jornades Gastronòmiques de la Tòfona a Pals. La presentació es
va fer al Restaurant Sol Blanc, amb la participació dels xefs del restaurant Sa Punta,
Ivan Lamela, del Sol Blanc, Jordi Ribas, i
d’Es Portal Hotel Gastronòmic, Joan Carles
Sánchez.
Les Jornades de la tòfona s’allargaran durant els mesos de febrer i març i és previst
de cloure-les el 31 de març. Cada restaurant

presentarà diversos plats que contindran
la tòfona com un element destacat. Alguns
dels plats que es podran degustar seran Xip
de patata amb botifarra de perol, ou ferrat
i tòfona; Pintada farcida amb foie i tòfona o
Cor de vieira a la planxa amb arròs cremós
a l’estil risotto amb ceps i oli de garotes amb
tòfona. Durant la presentació es va poder fer
una degustació d’arròs de l’Estany de Pals
amb tòfona preparat per Jordi Ribas.
La temporada de tòfona va començar el 15
de novembre i es preveu que s’allargui fins
el 15 de març. Els experts coincideixen a
afirmar que aquest any hi haurà una bona
temporada de tòfona gràcies a les pluges
constants de l’estiu i les temperatures suaus de la tardor.

R E S TA U R A N T

La tòfona negra (tuber melanosporum) és la
més apreciada a Occitània, Països Catalans,
Espanya i França. És de color negrenc o gris
amb tons violetes, de forma irregular, amb
la pell molt fina i recoberta de berrugues. El
cos és carnós i compacte. Fa una olor intensa i picant i un gust agradable, cosa que la fa
molt apreciada gastronòmicament.

SAGARDOTEGI

GIRONA

Carrer Bonastruc de Porta, 4 · T 972 225 975
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Degusta el menú de sempre
de Can Manolo

ASADOR

Tots els dissabtes,
nits de KARAOKE

ASADOR
c/ Pont de la barca, 1 - 17001 Girona
Tel. 972 220 019

BAR RESTAURANT MARISQUERIA

CINC
Cafeteria-Restaurant
Menú diari
Esmorzars de forquilla
Menú diari
Menú de clova
Avinguda de França, km. 175
Sant Julià de Ramis - Tel.972 171 297

Dijous, tapes a 1 E
CAN MANOLO CINC
c/ Güell, 58 - 17001 Girona - Tel. 972 099 100
info@canmanolo.com · www.canmanolo
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Café gastronòmic

Chapeau

La fusió entre Catalunya i Itàlia
Una jove italiana obre un nou concepte d’establiment a Girona que se centra en el cafè i en l’aperitivo
italià d’abans de sopar
Arianna Patuzzo ha volgut introduir a
Girona un nou concepte dins la restauració
i és el cafè gastronòmic. Chapeau! vol ser
un lloc on degustar un cafè excepcional
però on també s’hi pugui fer un mos, dolç
o salat.

S’hi pot degustar un cafè
excepcional però també
fer un mos, dolç o salat.

Patuzzo treballa amb tres varietats de
cafè 100% aràbic: un de la Índia, un altre
d’Haití i un altre d’Indonèsia, a part de
amb una quarta varietat de descafeïnat.
Per Patuzzo el cafè és el més important
del Chapeau! i de fet, és el motiu pel
qual va venir a Girona. Abans de treballar
en varis establiments de restauració
gironins va viatjar expressament d’Itàlia
per assessorar un d’ells en com s’havia
de tractar el cafè amb el que treballaven
que era italià.
La part gastronòmica de l’establiment
la trobem en els dolços com croissants
francesos, croissants amb Nutella,
amb melmelada i formatge, croissants
multicereal, magdalenes, pastissos, en
els salats com entrepans i propostes

gastronòmiques més típiques italianes
com la piadina, el tramezino o l’aperitivo
abans de sopar. Aquest últim constitueix
un dels conceptes de la cuina italiana
que vol introduir i és el de prendre’s
una beguda, ja sigui una copa de vi, una
cervesa o un cocktail després de treballar
o abans de sopar i acompanyar-ho amb
alguns dels platets que hi ha a barra que
s’inclouen al preu de la beguda. Tot i no
ser pròpiament un restaurant, al migdia
també tenen menú diari.
Patuzzo està contenta de poder treballar
a la seva manera i té ganes de deixar
la restauració gironina en un alt nivell
tractant el producte amb respecte i els
clients amb professionalitat i la millor
vocació de servei. El projecte neix del
programa d’emprenedoria a nivell estatal
Youth Business Catalunya impulsat per
la Fundació Privada per a la Promoció
de l’Autoocupació de Catalunya, CP’AC a
Girona.

L’aperitivo italià es fa
abans de sopar amb una
beguda i alguna cosa per
picar inclosa dins el preu

c/ Maluquer Salvador, 9
Girona
Tel. 872 218 288
De dilluns a dissabte,
de 8 a 10.30-11 de la nit

www.gironagastronomica.cat | 23

Grup Altamira · Wine & Tapes

Crta. N-II km.710 | Fornells de la Selva | Tel. 972 476 709 | www.altamiragirona.com
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El Reportatge

El 9 Burg

Restaurant Lounge-Bar
El 9 Burg és un nou restaurant
situat al barri de Pont Major de
Girona regentat per dues parelles amb molta empenta i ganes
de fer coses noves.

Al 9 Burg hi podrem trobar des d’esmorzars de forquilla com carns a la brasa,
vedella amb bolets, senglar, i callos, passant per entrepans i brioixeria, fins a unes
tapes més elaborades. També s’oferiran
menús al migdia a 10E, tot inclòs.

El conegut xef Aleix Devant, que ha guanyat recentment el concurs de patates
braves del Gironès, és qui s’encarregarà de la cuina, havent treballat a grans
restaurants amb molt de nom, i havent
adquirit diferents tècniques de cadascun
d’ells. La Judit Oliveras, parella de l’Aleix,
serà l’encarregada de la sala i de recomanar-nos el vi i el menjar. La Desy Beltràn, una noia vinguda de Tenerife, estarà
a la cuina i és experta en cafès i aportarà
tocs canaris a varis plats. I en Diego Lescano, parella de la Desy, un argentí vingut
a Girona fa més de 10 anys, ha treballat a
moltes cases comercials de begudes i ha
adquirit l’experiència que necessiten per
aquest ram.

A la nit hi trobareu una innovadora i elaborada carta, amb tapes, plats i uns bons
vins que es podran degustar tant en copes com amb ampolla sencera. I tot seguit podreu acabar-hi la nit amb una
bona copa.
Els dijous faran nits temàtiques com maridatges, sopars a cegues, cates de vins,
menjars temàtics de diferents llocs del
món...
Els menús per a grups s’adaptaran als
preus que proposin els clients i consistiran en un pica-pica, un segon plat a escollir, postres i beguda.

El 9 Burg
Riera de Can Camaret, 3 | Girona
T. 972 00 30 20
E-mail: 9burg@gmail.com
Segueix-nos a facebook!
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Els Cocktails

La Vinya

Kir Royal

Mariona Vilanova

BARMAIND PROFESSIONAL

Ingredients
• 1 cl Crema de Cassis
• 9 cl Champagne francès o Cava Brut Nature

Decoració
Cirera vermella o flor en almívar

Nykteri’s Cocktail Bar

Santa Llúcia, 4, bxs. - 17004 Girona
Tel. 972 426 941 - 686 765 065
nykteriscocktailbar@gmail.com

Cocktail elaborat directament en copa de flauta o copa de cava. És molt important que
els ingredients estiguin ben freds perquè el resultat de la combinació sigui òptim. D’una
banda, podem tenir una estona la copa dins el congelador i de l’altra, podem tenir el vi
escumós que utilitzem i la crema de Cassis refrigerats, fins l’últim moment. A la copa
de cava, hi afegirem la crema de Cassis i, a continuació, l’acabarem d’omplir amb el
Champagne o el Cava. Finalment, amb una cullera imperial, remenarem suaument el
cocktail per tal que els ingredients es barregin de manera homogènia. El decorarem
amb una cirera vermella.
És possible que, en alguna ocasió, us hagueu preguntat què és això de la crema de
Cassis. Aquest licor o crema de color vermell fosc té el seu origen a la regió de Borgonya (França) i denominació d’origen des de 1923. S’elabora a base de groselles negres,
especialment, amb les varietats Noir de Bourgogne o Black Down que acostumen a cultivar-se a les regions de la Borgonya, la Vall del
Loira i del Ròdan. La primera varietat és la que
aporta l’acidesa i el cos i la segona la suavitat i
el sucre. La legislació francesa no permet afegir
ni colorants ni aromes artificials i estipula que la
beguda final ha tenir uns 15 graus d’alcohol i un
mínim de 400 g. de sucre. Així doncs, donada la
seva consistència i cremositat sempre es pren
combinada amb altres begudes. En el nostre
cas, un vi escumós.
L’origen de Kir Royal (1841), però, el trobem en el
Blanc Cassis; una combinació parisenca elaborada amb vi blanc Bourgogne Aligote que, amb
els anys de la guerra, havia anat desapareixent.
El culpable de la recuperació i creació d’aquest
aperitiu nou va ser l’abat Félix Kir, escollit alcalde de Dijon per la seva oposició al règim nazi i
per facilitar la fugida de milers de persones de la
resistència. Per impulsar la indústria del poble
i promocionar el vi de la regió, l’abat – alcalde
oferia aquest cocktail a tots els seus convidats,
cosa que va fer que esdevingués molt conegut
i habitual en aquella època. Després de l’èxit
del Blanc Cassis, va decidir substituir el vi pel
Champagne creant així el Kir Royal que avui coneixem: un aperitiu molt senzill però alhora, elegant, saborós i digne de ser tastat i gaudit.

Agustí Ensesa

ANALISTA VITIVINÍCOLA

20 anys de
promoció dels
vins catalans
El proper dia 28 de març tindrà lloc el XX
CONCURS DE VINS I CAVES DE CATALUNYA, GIROVÍ 2015 que se celebrarà, com ja
és habitual, al Saló Noble del Casino de Girona en ple barri vell. Aquesta vintena edició
del concurs té per nosaltres un significat
molt especial: 20 anys de promocionar els
vins catalans ens fa pensar en la responsabilitat que tenim per la confiança que ens
han dipositat molts cellers de totes les Denominacions d’Origen de Catalunya.
El concurs fou creat l’any 1995 a l’Escola de
Tastavins del Gironès per iniciativa del que
subscriu aquest article conjuntament amb
Eduard Solà, un dels millors sommeliers
d’Espanya reconegut al premi nacional La
Nariz de Oro. El concurs Girovi es distingeix d’altres concursos similars perquè s’hi
presenten vins i caves de totes les Denominacions d’Origen de Catalunya que hi volen
participar.
La mecànica és molt senzilla: les mostres
rebudes, un cop tapades perquè el tast sigui a cegues, es distribueixen en diferents
taules classificades segons el vi sigui blanc,
rosat o negre, joves criança o reserves i els
caves segons els seus diferents tipus. Els
jurats estan formats per professionals del
sector però també per simples aficionats, el
criteri dels quals és reconegut per l’organització pel seu bon criteri en aquesta funció.
El concurs també està presidit per una taula
notarial que dóna fe de la imparcialitat en
què s’ha desenvolupat l’acte. Està formada per representants de les entitats patrocinadores. Aquest any comptem amb el
recolzament de la Diputació de Girona i el
Serenísimo Capítulo del Vino, l’entitat més
veterana d’Espanya en la promoció dels vins
de qualitat.
Per a més informació: www.girovi.cat
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El plaer de cuinar

El plaer de cuinar
L’interès per la cuina està en alça, i perquè això passés, per una
banda, hi han contribuït en gran mesura els mitjans de comunicació presentant tot tipus de programes i concursos culinaris, i
per l’altra, els nostres xefs al capdavant de bons restaurants han
ensenyat que el menjar és necessari, però l’important és menjar
degustant. Així va néixer el menú de petites racions i de sabors
variats. Tot això ha estat el motor d’aquesta afició per practicar
la cuina. Però... i la cuina casolana? En aquests temps que vivim
a ritme frenètic, cal cercar les pauses que ens alliberin de tant
estrès dins i fora de la feina, que ens permetin cuinar a casa.
Erròniament la nostra civilització ha procurat reduir aquestes
pauses a la mínima expressió i això ha anat en detriment de la
bona cuina elaborada a casa. La inèrcia, la oferta de menjar preparat i la falta de temps, han fet relaxar l’interès per cuinar a
casa. Però els amants de la cuina no professional no poden renunciar al plaer d’elaborar els seus plats, cercant receptes més
o menys pròpies o prestades, que ens permetin gaudir d’aquest
plaer tan necessari que forma part de la nostra felicitat i de la
nostra salut.
La cuina admet preparacions senzilles dels aliments, fàcils i fins
i tot precipitades, però no és cert que per a cuinar sense massa
temps hàgim de recórrer a tècniques culinàries sense cap imaginació. Hi ha infinitat de receptes senzilles, amb fòrmules de
fàcil elaboració que poden trencar la cuina rutinària i que ens
ofereixen el plaer tan subtil i relaxant de seure a taula, sense
pressa, per assaborir i gaudir d’un menjar senzill o d’uns plats
més pensats, ben construïts i elaborats amb més sofisticació.
Penseu que cuinar és una activitat que ens absorbeix plenament,
ens relaxa i ens allunya de les preocupacions, així, doncs, intenteu confeccionar un plat i ho comprovareu, segur que repetiu.
Però la cuina senzilla no s’ha de confondre amb la monotonia, la

Vicenç Andreu

falta d’imaginació i la uniformitat depriment. Asseure’s a taula
requereix del comensal refinament, bon gust, elegància, cultura,
art i senzillesa, qualitats que unides a l’afany d’aprendre, preguntar i indagar difícilment poden coexistir amb l’acció, la pressa, la urgència i el neguit.
En aquest afany per aprendre del més mínim, em ve a la memòria
un viatge de final d’estudis que vam fer a Galícia amb els alumnes de l’Escola d’Hostaleria de Girona. Ens vam parar a menjar
en un petit restaurant de la costa de Pontevedra. Era un plaer
veure la presentació del peix que s’oferia, amb la cuina de fons,
tot visible des de la sala. Gaudíem contemplant aquella exhibició
de peix: els exemplars grans com el llobarro, el lluç i el besuc
es mostraven brillants degut a la gelatina que sols conserven
els peixos acabats de pescar. Escates fermes i enganxades al
cos, ulls clars... Els peixos petits com els rogers, els llucets i les
anxoves amb les seves cues torçades com volent escapar de la
xarxa que els empresonava. Una meravella de qualitat.
Gairebé tots vam triar el llenguado. Quan el xef començava a posar els peixos escollits damunt la planxa, ens vam adonar que
no treia la pell i li vam preguntar quina era la raó. Aquell senyor
que havia fet diverses estades d’estiu en hotels de la Costa Brava, ens respongué molt amablement, que n’era conscient que a
Catalunya quan es prepara el llenguado sencer se li treu la pell,
però a Galícia es considera que amb pell, el peix conserva millor
el propi suc a l’evitar que la calor de la planxa el faci evaporar. A
més, afegí: la pell del llenguado és com la de tot el peix sense
escates, és gelatinosa, es pot menjar i és deliciosa.
D’aquesta manera, amb bona educació i preguntant, vam aprendre a cuinar un llenguado sencer a la planxa.
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Pere Mià, un pagès singular
Diuen que del camp ve allò del “poti-poti”
que més o menys fa referència a l’acumulació de fang quan plovia i per la qual cosa
s’havia d’esperar uns dies a anar-hi. Doncs
a Can Mià, quan plou al galliner, hi ha un
poti-poti considerable però Pere Mià, hostaler i pagès, ho canvia per putiferi, amb el
que vol dir que tot és brut, sobretot dins la
política. Sembla que al camp, cap animal
és corrupte, que no es queda els diners de
l’amo, vaja, però no passa el mateix en les
esferes polítiques.

Les Angules
La bona acollida que han
tingut les I Jornades Gastronòmiques de l’Angula
del Ter i Rec del Molí de
Pals n’asseguren la continuïtat i ha sorprès als
restauradors que hi han
pres part. Aquesta primera campanya gastronòmica
impulsada pel pescador
artesà Juli Carbó, propietari d’Angula del Ter i els
restaurants Es Portal Hotel
Gastronòmic, Sa Punta i Sol
Blanc, de Pals. La idea de
les jornades va ser posar
en valor un producte molt
apreciat, de proximitat, que es pesca de forma artesanal, molt vinculada
amb el territori i que forma part de la pesca sostenible feta en un entorn
com el del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. ‘Cal recordar que l’angula fresca només es pot pescar sota llicència entre els mesos
de novembre i març. Es tracta d’un producte de temporada la disponibilitat
del qual ve molt determinada per les condicions climatològiques de tota la
temporada’ ha explicat Juli Carbó, propietari d’Angula del Ter.

ESPECIALITATS EN FESTES,
DINARS I SOPARS FAMILIARS
PETITS CASAMENTS,
COMIATS DE SOLTERS...

Lloger d’equips de so, Karaoke
Tel. 689 244 401

28 | www.gironagastronomica.cat

Obertura

Can Manolo

Nou Restaurant Marisqueria
El millor de Can Manolo al costat del millor peix
Can Manolo obre un nou restaurant ubicat a Sant Julià de Ramis on s’hi podran trobar
els plats més típics de l’Asador Can Manolo al costat del millor peix. Les patates Can
Manolo no hi faltaran, ni els pernils de primera qualitat, ni tampoc el cochinillo, però
aquest nou local també oferirà una extensa varietat de peix i marisc fresc. Musclos, cloïsses, gambes, navalles, llagosta o llamàntol que es podran escollir en diferents menús
entre els quals hi haurà el de clova.

“El febrer d’aquest 2015
en Manolo porta
la seva essència
a Sant Julià de Ramis”

Restaurant Marisqueria Can Manolo
Avinguda de França, km. 175
Sant Julià de Ramis
T.972 171 297
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Obert cada dia, de 8 del matí fins al tancament dels sopars,
també oferirà esmorzars amb pernils, embotits ibèrics, galtes de
porc, callos i tapes calentes, entre d’altres.

En Manolo i la Wendy asseguren el millor tracte al client i la millor vetllada. El primer Can Manolo es va obrir als anys vuitanta a la carretera de Barcelona. L’any 2002 va obrir L’Asador Can
Manolo al carrer Pont de la barca de Girona i Can Manolo Cinc,
fa uns dos anys, situat a la zona de la Devesa. Aquest 2015 en
Manolo porta la seva essència a Sant Julià de Ramis.
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La recepta d’en Fran

Copa de coco,
pera i fruita de la passió
Espuma de coco

· 2 cocos
· 500 ml d’aigua
· 6 u. de gelatina
Treure l’aigua del coco i reservar. Extreure la “carn” del coco. Bullir l’aigua
i triturar el coco amb l’aigua al vas americà. Afegir les fulles de gelatina
prèviament hidratades i l’aigua de coco. Posar la mescla al sifó, connectar càrrega i deixar reposar.

Compota de pera

· 6 peres
Bullir les peres fins que al punxar-les estiguin tendres però es
mantinguin fermes. Pelar-les, tallar-les a trossos petits i saltejar-les per caramel·litzar-les en el seu propi sucre.

Crema de fruita de la passió
· 200 g de puré de fruita de la passió
· 77 g de sucre invertit
· 16 g de gelcrem fred

Barrejar el puré de fruita de la passió amb el sucre invertit, afegir el gelcrem i passar pel Túrmix fins que quedi una crema llisa.

Cruixent de taronja

· 100 g de mantega o margarina fosa
· 100 g de sucre
· 100 g de farina
· Ratlladura de taronja
Mesclar tot, estendre en paper de forn i coure a 200 graus fins que comenci
a torrar-se. Treure del paper i deixar assecar.

Fran
ALUMNE DE L’ESCOLA
D’HOSTALERIA DE GIRONA
Concurs Mercagirona
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La Recepta Dolça

Lluís Blanch

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

Cruixent de merenga
sec amb trufa d’avellanes
Ingredients
Del cruixent

60 g de pols d’avellana crua
60 g de sucre llustre
125 g de clares d’ou
125 g de sucre granat

De la trufa

225 ml de nata
225 g de xocolata 70%
75 g de pols d’avellanes torrades
100 g de nata muntada

Elaboració
Del cruixent

Muntar les clares d’ou amb el sucre
granat a punt de neu. Barrejar-ho amb
la pols d’avellana i el sucre llustre.
Formar petits discos i coure al forn a
160º, 15 minuts.

De la trufa

Bullir la nata, afegir-hi la xocolata, remenar-ho fins que es desfaci, deixar
refredar i barrejar-hi la nata muntada
i la pols d’avellana torrada.

Muntatge

Emplatar un disc de cruixent de merenga, fer-hi una rosa de trufa d’avellana, repetir l’operació un altre cop i
decorar-ho amb una avellana.

Història

Les postres d’avui són per sorprendre
el nostre convidat amb un joc de diferents textures.
La combinació de textures cruixents
i cremoses, amb sabors de xocolata i
avellana, suposa un perfecte equilibri entre la suavitat del dolç cremós
amb el caramel·litzat de la merenga
cruixent amb la qual, un cop en boca,
fem gaudir el paladar aconseguint un
agradable plaer i bona experiència.

Restaurant

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

Tel. 972 468 928

l’ANNA US ACONSELLARÀ EL MILLOR DE LA NOSTRA CUINA
ESMORZARS DE FORQUILLA
BRASA AL CENTRE DEL MENJADOR
MENÚ MIGDIA
MENÚ CAPS DE SETMANA
ÀMPLIA TERRASSA AMB PARC INFANTIL
TEMPORADA DE CALÇOTS
SOPARS DE CARNAVAL
I PER AL MES D’ABRIL, GRAN FESTA AMB “LA FERIA DE ABRIL”
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Reportatge

Un bonsai que et dóna vi
Urbansai implanta a l’estat un nou concepte d’obra d’art natural.
Un projecte gironí que marca la diferència en el món del disseny
i la vinya.
Urbansai és un cep que té les seves arrels en una vinya, que ha
donat vi tota la seva vida i que ara pots tenir a casa teva.
Urbansai, és un element decoratiu innovador que encaixa a la
perfecció en espais que tenen cura del seu disseny i que alhora
busquen la practicitat del seu entorn.
Urbansai té l’aspecte d’un bonsai sense ser-ho. Es tracta d’un
cep amb fulles naturals preservades, és a dir, tractat amb un
procediment que fa que durant anys no necessiti cap manteniment: no cal regar-lo ni podar-lo, només trobar-li el lloc adequat
per poder-lo contemplar i gaudir.
Urbansai uneix la tradició mediterrània vitivinícola amb la tradició japonesa del bonsai en un arbre preservat* que no necessita manteniment. I com els ceps i els bonsais, cada Urbansai es
treballa artesanalment, a mà, i de manera única com si d’una
veritable obra d’art es tractés.

El cep va acompanyat d’una ampolla de vi de la vinya d’on prové
així com d’un certificat que en garanteix el seu origen.
El projecte Urbansai l’impulsen dos joves emprenedors gironins
de 28 anys, llicenciats en enginyeria industrial.
*La preservació permet que una planta, arbre, flor o branca conservi la seva bellesa i textura natural durant anys.
Gràcies a una tècnica innovadora se substitueix la saba de la
planta per una solució líquida que no s’evapora i que permet
conservar la seva flexibilitat i característiques durant uns anys
depenent del tipus de planta que estiguem tractant.
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El col·lectiu gastronòmic “Cuina de l’Empordanet”
guardonat amb el premi G!
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona
va lliurar a l’Auditori Palau de Congressos
de Girona, els seus guardons de turisme,
“Els Premis G!”. L’associació Cuina de
l’Empordanet va rebre el “IX premi G! Xiquet
Sabater al projecte empresarial”, en reconeixement a la seva trajectòria en la promoció de la qualitat gastronòmica del territori
arreu de Catalunya i el món. El president de
la Generalitat Artur Mas va ser l’encarregat
de lliurar el premi al president de l’entitat
Toni Izquierdo. A l’acte hi van assistir més
de 400 persones del sector turístic català.

La Garoinada des de 1992

Surt al carrer la Guia
Gourmand 2015
Al prestigiós restaurant Sirco Esbarjo Gastronòmic, de Tarragona, s’ha presentat
als mitjans informatius la Guia Gourmand
2015, en la seva 24ª edició. La presentació
l’ha fet el xef, Jeroni Castell, del restaurant
Les Moles, d’Ulldecona, que té una estrella
a la Michelin.
Distincions del 2015
Les distincions de la Guia Gourmand en
aquesta edició són:

L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell organitza del 16 de Gener fins al 22 de Març
la campanya gastronòmica “la Garoinada”.
Enguany, els restaurants oferiran un menú que inclourà un entrant de Garoines, un primer
plat a triar entre platillo amb escarxofes a l’estil de cada casa o bé un plat alternatiu diferent
en cada restaurant, i unes postres amb fruites calentes. El vi i el cafè també hi estan inclosos.El preu del menú variàra entre els 35 euros i els 40 euros depenent de l’establiment. Els
restaurants participans són: La casona, la Xicra, Xadó (de Palafrugell). El Balcó de Calella
(Hotel Sant Roc), Hotel restaurant el Far, Hostal la Llagosta, Hotel restaurant Llafranc, Hotel restaurant Llevant i Hotel restaurant Terranar (de Llafranc) i el Clot dels Mussols (hotel
Tamariu).

El menjar japonès és saludable
La dieta del sushi és un llibre per a amants de la cuina japonesa i per a aquells que busquen
seguir una dieta equilibrada amb receptes més variades. La dieta del sushi conté plans de
menjars, ideats per una nutricionista japonesa, amb els quals aconseguir resultats ràpidament.
El llibre inclou receptes de plats de sushi, sopes i amanides, i les calories de cada plat per
controlar més fàcilment la dieta. Quins aliments fan que els cabells brilli, la pell resplendeixi i,
sobretot, quins són els millors per estar en forma. Makiko Sa, experta en menjar japonès, comparteix tots aquests secrets en aquest llibre i mostra com l’alimentació japonesa ajuda a tenir
cura de la figura i mantenir-la de per vida, sense renunciar a gaudir menjant.

Restaurant de l’Any 2015:
Sirco Esbarjo Gastronòmic, de Tarragona.
Hotel de l’Any 2015:
Salles Hotels & Spa Cala del Pi 5*,
de Platja d’Aro.
Celler de l’Any 2015:
Llopart Cava, de Subirats.
Restaurant Andorrà de l’Any 2015:
Don Denís, d’Escaldes Engordany
(Andorra).
Hotel amb encant de l’any 2015:
Tancat de Codorniu, de Cases d’Alcanar.
La Guia Elecció Gourmand de Catalunya i
Andorra, i d’altres llocs d’interès, coneguda
popularment com la Guia Gourmand, sota
la direcció i realització dels periodistes tarragonins Fèlix Llovell i Ramon Segú, i edició d’Arola Editors, ja és a les llibreries.
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El Girona10 culmina amb gran èxit la seva 4a edició
Els allotjaments i restaurants de la ciutat
s’acosten al 100% d’ocupació i la programació d’activitats atrau un gran nombre de turistes procedents d’arreu de l’Estat i del sud
de França.

ciutat. Estem molt satisfets del resultat obtingut i ja tenim al cap idees i projectes per
millorar l’edició de l’any vinent.”

La campanya de promoció turística ha estat
impulsada per l’Associació d’Hostaleria de
Girona i amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Girona.

Carreras, també ha destacat que les ocupacions hoteleres han superat el 90% de la
seva capacitat. Per la seva banda, els restauradors asseguren que les reserves han estat
un èxit. Molts establiments han doblat i, fins i
tot, triplicat les taules per cada torn.

El President de l’Associació d’Hostaleria de
Girona i l’impulsor del Girona10, Josep Carreras ha destacat “l’èxit sincer d’aquesta
quarta edició. El Girona10 és un projecte que
creix i que va il·lusionant a diversos sectors a
mesura que es converteix en un punt de referència al calendari d’esdeveniments de la

La possibilitat de doblar els torns dels serveis ha fet possible que s’hagin servit més de
8.000 menús als restaurants participants en
la campanya i que són agremiats a l’Associació d’Hostaleria de Girona. Aquesta xifra s’ha
extret després de consultar-ho al 40% dels
establiments participants.

El llibre Pan Artesano

Joaquín Sabina actuarà a
Girona aquesta primavera
El proper dijous 2 d’abril, Joaquín Sabina
actuarà al Pavelló Municipal Girona – Fontajau, en un concert coproduït entre l’Ajuntament de Girona, l’Auditori de Girona i The
Project.
Sabina presentarà a Girona el seu últim
treball, 500 noches para una crisis, en el
marc de la gira que començarà aquest proper març, per celebrar el 15è aniversari del
mític disc 19 días y 500 noches, i que arribarà a les principals ciutats espanyoles al
llarg d’aquest 2015.
Les entrades d’aquest concert ja estan a
la venda, i es poden comprar a través de
les pàgines webs de l’Auditori i The Project. El preu de les entrades és de 40 i 45€
i s’ha reservat un paquet d’entrades amb
descompte pels membres del Club Girona
Cultura.
Joaquín Sabina en concert:
Dijous, 2 d’abril de 2015, a les 21:30h
Lloc: Pavelló Municipal de Fontajau
Canals de venda:
www.auditorigirona.org
www.girona.cat/entrades
www.theproject.es

Pan artesano és un dels llibres imprescindibles entre els aficionats a elaborar pa
casolà de forma ràpida i fàcil, un best-seller a tot el món que arriba ara a Espanya
amb Libros Cúpula per descobrir tot tipus
de varietats i receptes del món. Des dels
clàssics com la xapata, la massa de pizza o
el pa de motlle, fins especialitats com pretzels, crackers, croissants i bagels. Aquest
llibre detalla cada pas de les receptes, des
de la preparació de la massa fins al moment de treure el pa del forn.

A la cata especial de vins Ribera del Duero
collita 2010

Valderiz,

distingit com “excepcional”
per la revista Decanter

L’autor, Peter Reinhart, és mestre forner i
compta amb gran reconeixement internacional. És autor de set llibres per aprendre
a fer pa, entre ells L’aprenent de forner,
amb més de 250.000 exemplars venuts.

• El jurat de la prestigiosa publicació atorga a Valderiz collita 2010 la màxima puntuació després de provar 71 referències de la
denominació d’origen.
• A més, Valderiz collita 2009 ha estat seleccionat recentment per la revista Wine
Enthusiast com una de les 100 millors
compres de vi anuals per las seva bona relació qualitat-preu.
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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...

La Taverna de l’Abat

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

Situat en ple barri vell Gironí, a tocar de l’Abadia de Sant Pere
de Galligans.
Cuina casolana, amb uns tocs de modernitat molt personal.
Menú diari a 12 E tot inclòs, menú de nit a 16 E, també els
caps de setmana.
Especialitats: Calamars farcits amb salsa de civet, bacallà,
Guisats. Pantalla gegant per gaudir millor dels partits de futbol. Terrassa exterior amb vistes a la catedral de Girona.

Marisqueria Can Blanco

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

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

Restaurant Aiguaviva

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

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 és una de
les especialitats així com els arrossos. Excel·lents esmorzars
de forquilla.
Els dilluns està tancat per descans del personal.
El dijous l’arròs del menú és impressionant.
Ampli pàrquing Terrasa per a fumadors.
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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 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.

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, MARCOi amb una
plats abundants i deREPARTIMENT:
gran LUMI
qualitat
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 amb
Elena viu en un ranxo amb les seves tres filles, Rosaura,
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. Veniu a provar els
nostres Calçots!!!

Joan Vicens

PLATS CUINATS JOAN VICENS
Obert cada dia de 8 a 17 hores
32 anys alMenú
vostrediari
servei
a 6,50E.
Divendres i dissabtes fins a les 20 hores

Ofertes especials amb pollastres a l’ast i fideRostisseria i càtering
uas. Pots pagar amb la targeta RES.

Restaurant de menjars per emportar

972 909 012
Coneix millor les nostres ofertes entrant al
T. 972 909685
012
685 322 201 Nova ampliació, més surtit de plats
322/ 201
nostre facebook o a la nostre pàgina web:
Cuinem per vosaltres
Av.Avinguda
de França,
183
de França, 183
www.joanvicens.com
Ofertes setmanals
Sarrià
de Ter
Ter (Girona)
Sarrià
de
(Girona)
info@joanvicens.com
Botiga amb embotits, vins caves aperitius,
www.joanvicens.com
info@joanvicens.com
postres i gelats
www.joanvicens.com
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