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Editorial

La bombolla gastronòmica

Paco Baso

DIRECTOR DE GIRONAGASTRONÒMICA

pacobaso@gmail.com

Sembla ser que ara a la gastronomia li passa el mateix que al món immobiliari: que els
preus s’estan sobrevalorant, és a dir, que sortir a menjar fora, sobretot si són restaurants
amb estrella Michelin, és més car del que hauria de ser, segons experts culinaris i economistes.
El que sí és veritat és que des de l’arribada de l’euro tot és més car i que molts restaurants fa
més de deu anys que no apugen els preus. Segurament, el més perjudicat és el treballador
que no veu augmentar el seu sou però al restaurador li han apujat molt els serveis bàsics
(llum, aigua, gas, impostos). La majoria de restaurants es troben que si no fan un mínim de
50 menús al dia, no se’n poden sortir.
La meva comparació amb la bombolla immobiliària rau en que amb l’arribada de l’euro
molts restaurants van passar de cobrar 1.000 o 1.200 pessetes per un menú a cobrar-ne 10
o 12 euros, amb la qual cosa, el restaurador hi perd considerablement. Si parlem de restaurants amb estrella Michelin o d’alta qualitat, l’àpat ens pot costar uns 80 o 100 euros per cap
però cal pensar que el producte que utilitzen aquests establiments és de màxima qualitat
(ara s’usen molts productes ecològics), així com el servei i tot el que comporta per ells, com
la inversió de personal o d’instal·lacions. Qui va a un restaurant d’aquestes característiques
demana un cert nivell de qualitat i això es paga.
Crec que de la mateixa manera que ens podem gastar una barbaritat en anar a veure un
partit de futbol o en qualsevol altra activitat d’oci, és ben cert que avui en dia l’alta cuina no
té preu sinó que és un art al servei de qui el vulgui o pugui pagar.

Sumari
Editorial p. 3 | Menja’t el cine. Un viatge de deu metres p. 6 | La Salsa. D’herbes i flors p. 8 | El Rebost Nutricional. No #somdietamediterrania p. 8
| En Portada. El 9 Burg Restaurant Lounge-Bar p.10 | Perfil de dona. Aina Roglan. 3a classificada a Masterchef Júnior p. 12 | Perfil d’home. Josep
Víctor Gay. Periodista gironí p. 16 | La Recepta de Pilar Criado. Gotes de mousse de rocafort, praliné d’avellanes i pètals de magret d’ànec p. 18 | La
Recepta d’Eva Oliveres. Coca de Sant Joan p. 22 | La Recepta dolça de Lluís Blanc. Coca de mel i mató amb encenalls de meló p. 24 | La vinya. Vins de
les comarques gironines guardonats al XX concurs de vins i caves de Catalunya p. 26 | Els Cocktails. NykTònic p. 26 | El plaer de cuinar. Les sorpreses
de la cuina a la papillot p. 28 | El personatge. Martí Sabrià. Gerent del Grup Costa Brava Centre p. 30 | Literatura i Gastronomia. Per terres bretones
p. 34 | La Sala. Timbal de patata i bacallà p. 40 | Guia Gastronòmica p. 48

Edita: Girona Gastronòmica SCP. Av. L’amical Mauhausen, 64 · 17007 Girona. Tel. 972 093 358 | Director i editor: Paco Baso. pacobaso@gmail.com | Redactora: Marta Avellaneda mavellaneda@gironagastronomica.cat | Consell de redacció: Paco Baso i Marta Avellaneda | Col·laboradors: Agustí Ensesa, Eva Godàs, Pitu Anaya, Toni Valloy, Mariona Vilanova, Angel García i Dra. Anna Costa, Vicenç Andreu | Disseny i impressió: Impremta Pagès | Repartiment: Província de Girona, oficines de turisme, Cinemes Albèniz
i Perpignan | Dipòsit Legal: Gi-1106-2012 | Girona Gastronòmica no es fa responsable de les opinions dels seus col·laboradors. Només els seus autors en són responsables.
gironagastronomica.cat

Els sopars maridats
de l’Empordà:
UNA EXPERIÈNCIA
GASTRONÒMICA CONSOLIDADA

Del 13 de febrer al 29 de maig, es va dur a terme la 3a
edició de la campanya gastronòmica “Sopars Maridats”,
que consisteix en uns sopars de la mà dels restaurants dels
col·lectius de cuina empordanesos La Cuina de l’Empordanet
i La Cuina del Vent, maridats cada vegada amb els vins d’un
dels cellers de la DO Empordà participants. Una experiència
gastronòmica on es descobreix i es gaudeix l’essència
empordanesa en tots els sentits.
Cada divendres, un restaurant de cada col·lectiu va oferir un
menú confeccionat per l’ocasió entre el xef del restaurant i
l’enòleg o el propietari del celler, que va mostrar el treball
conjunt entre ells per aconseguir el millor maridatge.
Aquest treball conjunt, manifesta la bona sintonia que hi ha
entre els diferents agents que conformen la gastronomia
empordanesa, i aquest fet s’ha reafirmat en aquesta edició,
atès que s’ha ampliat considerablement el nombre de
restaurants (amb la incorporació del col·lectiu Cuina del Vent)
i de cellers participants a la campanya.
Sopars Maridats ha acollit enguany a més de 700 persones.
Aquest increment fa palesa la seva consolidació al costat
d’altres campanyes gastronòmiques de renom i molt
concorregudes que ofereixen les comarques de Girona i de
Catalunya.
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Menja’t el cine

Un viatge de deu metres

Pitu Anaya
PERIODISTA

Truita a les fines herbes
El director Lasse Hallström torna de nou als
fogons. L’any 2000 amb Chocolat ja ens va
acostar a l’alta cuina francesa. Aquest any
passat hi ha tornat. Les crítiques no han estat tan valuoses com les anteriors (nombrosos premis i 5 nominacions als Oscar).
Ara, li ha quedat una història que intenta
fusionar dues cultures totalment diferents,
l’índia i l’europea, a través d’aquesta lluita
per veure quin tipus de cuina s’imposa amb
uns personatges que resulten molt entranyables. El paper de la Madame és genial,
i el del pare de la família nouvinguda està

molt ben aconseguit. La resta d’actors no
desentonen gaire, potser el més fluix són
els dos joves que s’enamoren a través dels
seus plats.
Per tant, la pel·lícula es deixa veure, però
està molt lluny de les dues obres mestres
del suec del moment: Mi vida como un perro
i Las normas de la casa de la sidra.
Al darrere d’aquest projecte, hi ha la mà
d’Steven Spielberg.
La pel·lícula es va estrenar el passat 26
de setembre i hem de recordar que és una
adaptació d’un llibre de Richard C. Morais.

CRÈDITS

SINOPSI

PAÍS: ESTATS UNITS

Els Kadam, una família índia marxa del
seu país i s’estableix en un petit poblet
del sud de França. Allà decideixen seguir
amb el seu ofici, la cuina, i obrir un restaurant. Per això, lloguen una masia davant d’un luxós restaurant amb estrella
Michelin regentat per Madame Mallory
(Hellen Mirren). Ben aviat sorgiran les
diferències i xocaran les dues cuines tradicionals posades al dia.

ESTRENA: 2014
DIRECTOR: LASSE HALLSTRÖM
GUIÓ: STEVEN KNIGHT
MÚSICA: A.R. RAHMAN
FOTOGRAFIA: LINUS SANDGREN
DURADA: 122 minuts
REPARTIMENT: HELLEN MIRREN, OM PURI,
MANISH DAYAL, CHARLOTTE LE BON

Pots trobar la revista

www.cinemesalbeniz.cat
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La Salsa

El Rebost
Nutricional

Tony Vallory
PRESIDENT DE GIRONA BONS FOGONS

D‘herbes i flors

Dra. Anna Costa Corredor
Nutricionista · Nutriclinica Doctora Costa
Col. núm. CAT000418
info@nutriclinica.es - www.nutriclinica.es

No #somdietamediterrania
Navegant entre la desinformació dietètico-nutricional de la població (sense adonar-nos, som un gran “sac” que atrapa i acumula
cada cop més errors i mites alimentaris), el màrqueting agressiu (i
sovint fraudulent) de la indústria alimentària i la globalització de la
nostra alimentació, sembla que per fi es troba un petit alè d’aire:
la campanya #somdietamediterrania. Els seus protagonistes? Uns
1.000 alumnes de primària i secundària, de 50 escoles d’arreu de
la província gironina. Que, a través de tallers molt pràctics, han pogut esbrinar les característiques i els múltiples beneficis nutricionals i fisiològics si cenyissin la seva pauta d’alimentació a un patró
dietètic tan saludable i equilibrat (des del punt de vista nutricional),
com és el mediterrani.

A Girona, fa ja uns quants anys que durant el mes de maig i, aprofitant l’exposició de flors que aquest any ha celebrat el seu 60 aniversari, molts restaurants de la ciutat ofereixen plats elaborats amb
flors o bé que hi tinguin flors incorporades. Si bé al principi –ara
farà uns 18 o 20 anys– alguns ens limitàvem a incorporar pètals
comestibles a les amanides, cremes i rostits tot deixant per les
postres l’atreviment de treballar gustos florals i d’herbes que es
podien distingir clarament, poc a poc vam anar aprenent a treballar
les flors i herbes aromàtiques com a matèria primera pròpia, al
mateix temps que els comensals també s’hi anaven acostumant.
Els llibres de cuina i escrits antics ens mostren sens cap mena de
dubte que la cuina amb herbes i flors no és cap invent nou, és un
llegat culinari ancestral avui desaparegut de la memòria col·lectiva i que hauríem de començar a recuperar i a transmetre amb
intensitat.
Menjar segons quines herbes i flors no tan sols ens aportarà color,
sabor i textures diferents als plats, si no que per poc bé que ho fem,
ens ajudarà, i molt, a la nostra salut.
Fra Valentí Serra, sacerdot de l’ordre dels caputxins, historiador
i herbolari ha editat diferents llibres amb l’editorial Mediterrània
que ens ensenyen a “treballar” amb aquests fantàstics ingredients
i, tot recollint aquesta antiga saviesa popular que havíem deixat
de banda, ens descriu de manera molt clara quin ús podem fer
d’aquestes herbes i flors que la majoria de nosaltres tan sols les
sabem utilitzar com a elements decoratius de balcons, patis i jardins.
Us enllaço doncs des d’aquest breu escrit a retornar a la cuina i
remeis d’herbolari que són naturals, econòmics, es poden fer a
casa i no tenen contraindicacions.

No és una simple dieta; sinó una manera d’entendre quins són
els principals factors que incideixen en la “qualitat” de la nostra
alimentació (i de retruc en l’estat nutricional), combinats amb
conductes i hàbits alimentaris saludables, el manteniment d’una
cultura gastronòmica que data de milers d’anys, i d’un estil de vida
que també inclou l’activitat física regular i suficient, i uns descans
i hidratació adequats. La saviesa popular, que n’ha estat el fil conductor, coincideix a la perfecció amb tot allò que s’està observant
a través de múltiples estudis poblacionals: les seves pautes dietètiques (allò referent a les freqüències de consum dels diferents
tipus i grups d’aliments) ajuda a la prevenció de moltes malalties,
avui significativament prevalents a la nostra societat occidental, i
molt evitables (diguem-li malalties cardiovasculars, respiratòries
i neurodegeneratives, obesitat, diabetis mellitus i càncers varis).
I que tot i no ser “contagioses” (és a dir, no causades per agents
patògens) bé s’estan expandint de forma alarmant en pocs anys, i
són les primeres causes de mortalitat actualment.
Què no fem per a evitar-ho? A casa, restar-li la importància que es
mereix l’alimentació (no és una prioritat a dia d’avui a moltes llars,
mentre el que es consumeixi permeti assegurar un ritme quotidià
considerat suficient); i, per part de les administracions públiques,
directament tapar-se els ulls, en no invertir en fer educació nutricional, tant a nivell de l’escola com organitzant activitats formatives dirigides als adults. Pel que es veu, prefereixen abans “curar”
que no pas “prevenir”, i tenir una gran despesa sanitària derivada
de les conseqüències de no haver fet aquesta actuació preventiva.
Per últim, toca felicitar a la Fundación Dieta Mediterránea, per la
seva implicació, i a la Diputació de Girona, per decidir fer el primer
pas per a una millora educativa dins aquest àmbit.
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En Portada

Restaurant Lounge-Bar

Macarrons farcits de llagostins

Pop a la brasa amb parmentier de patata

Xai al romaní

Cuina creativa per deixar volar la
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c/ Riera de Can Camaret, 3 | Girona
T. 972 00 30 20
E-mail: el9burg@gmail.com
Segueix-nos a facebook!

Menú diari de 10 E
Cap de setmana de 13 E

El cuiner Aleix Devant, la Judit Oliveras,
en Diego Lescano i la Desy Beltrán han obert El 9 Burg
al barri del Pont Major de Girona
Són dues parelles joves les que s’han posat al capdavant del restaurant El 9
Burg al barri del Pont Major de Girona. Moguts per les ganes de començar una
aventura conjunta en el món de la restauració i recollint una mica la idea del
restaurant El Burg que van regentar l’Aleix Devant i la Judit Oliveras durant 4
anys al barri vell de Girona, fa tres mesos que han obert les portes d’aquesta
masia que encaixa bé amb el que volien.
El que busquen és gaudir amb la seva feina mentre també fan gaudir al client.
Per això la cuina de El 9 Burg no para mai igual que els caps del seus responsables. Per ara, cada mes organitzen unes nits temàtiques i estan totalment
oberts a innovar, rebre propostes i a jugar al voltant de la cuina i la gastronomia.
Fins ara han organitzat un sopar
a cegues, una nit temàtica argentina i un viatge gastronòmic amb
els plats més típics de la cuina
espanyola. En definitiva, l’objectiu de tot això és passar-ho bé
mentre creen plats nous i diferents que s’acaben incorporant a
la carta en funció de l’interès dels clients. En la majoria de casos es tracta d’un
menú degustació consistent en 5 o 6 plats que es van comentant i explicant.
La propera nit temàtica està en procés però es podria moure entre un altre
sopar a cegues o un sopar eròtic amb tuppersex especial èmfasi en els que
són productes afrodisíacs.

“Cada mes organitzen unes
nits temàtiques i estan
totalment oberts a jugar al
voltant de la gastronomia”

Més enllà del vessant atractiu i innovador de la cuina de El 9 Burg, es prioritza
per sobre de tot la qualitat del producte i especialment el fet de poder oferir
un preu ajustat. La carta és variada: amanides, plats per picar com el micuit
amb torrades, però també plats més elaborats com l’entrama de vedella amb
salsa de ratafia, els macarrons farcits de llagostins o el pop a la brasa amb
parmentier de patata. També ofereixen tapes, totes elaborades al moment,
i esmorzars de forquilla. Tenen menú diari i de cap de setmana i proposen
preus oberts per a colles i grups.

Passeig pels núvols és de la Desy

imaginació

Per assegurar-se un preu ajustat donen molta importància a les negociacions amb els proveïdors així com també algunes promocions mensuals que els
diferencien de la resta de locals. Per exemple, cada mes ofereixen un vi i una
ginebra amb una relació qualitat-preu molt especial.
L’aforament de El 9 Burg és per a 50 comensals, a part dels que pot acollir
la seva terrassa exterior. De cara al bon temps, estant pensant en animar les
nits d’estiu amb alguna actuació musical. Està obert de dilluns a diumenge i
també ofereixen pantalla gegant per veure els partits de futbol.
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Perfil de dona

Aina Roglan

3a classificada a Masterchef Júnior
“La cuina és un món molt difícil
però també molt bonic”
“La cuina podria ser una
possibilitat però a mi
m’agradaria ser enòloga
o enginyera
de telecomunicacions
o informàtica”
I a tu què és el que t’agrada més cuinar?
La rebosteria. Tot i que m’agrada molt la cuina
salada, jo em trobo molt més a gust amb les
postres. Puc fer espumes, una crema catalana
(no n’he fet mai però en tinc ganes), per Nadal
em van regalar un sifó, una màniga pastissera, l’altre dia vaig fer coulants i em van sortir
força bé.
La teva idea de futur passa per dedicar-te a
la cuina?
No, la cuina podria ser una possibilitat, però
tinc altres coses pensades. A mi m’agradaria
ser enòloga o enginyera de telecomunicacions
o informàtica.
Tercera finalista del concurs de cuina Masterchef Júnior de TVE. Té 11 anys i viu a Torrelavit (Alt Penedès). El seu ídol és el cuiner
Jordi Roca tot i que ella voldria ser enòloga,
enginyera o informàtica.
Quan te’n vas adonar que t’agradava la cuina?
Des de ben petitona perquè sempre veia els
meus pares i pensava que podria ser divertit.
Vaig començar fent unes postres, em va agradar molt i aleshores cada dissabte feia una
coca, la mateixa cosa, fins que un dia vaig pensar que per què no començava amb la cuina
salada. Doncs un dia el meu pare tenia una
passa de panxa i la meva mare tampoc es trobava gaire bé i vaig voler fer-los una truita a la
francesa. Vaig agafar una paella, la vaig omplir fins dalt d’oli, se’m va cremar la truita i va
ser un desastre però vaig pensar que a partir
d’aleshores n’aprendria pel proper dia fer-los
una bona truita.
Has anat a classes per aprendre a cuinar?
No, només a casa. De llibres només en llegia
de receptes, el meu pare me n’ensenyava a la
cuina i la meva mare amb la rebosteria i així en
vaig aprendre.

Quines són les teves postres preferides?
Un coulant. Jo quan miro la carta, començo
amb les postres i després el menú.
I a l’hora de cuinar, quines són les postres
que t’agrada més preparar?
M’agrada molt preparar un pastisset de xocolata molt primet que s’esquerda molt però que
és boníssim. És difícil de fer perquè has d’estar remenant molt però amb el resultat quedes
tan feliç que en faries 300. No és pesat ni res,
gens embafador.
Què és el que vas trobar més difícil de Masterchef?
Fer el plat de triperia i els cereals que són amb
productes que jo a casa no els faig servir i això
em va costar bastant però vaig acabar traient
el plat i em vaig salvar.
Hi va haver algun moment en què hauries renunciat?
Quan em van dir que havia de fer un vídeo cuinant i presentant-me. El vam gravar amb els
meus pares i se’ns va esborrar. Eren la 1 de la
matinada, ho havia de repetir, era diumenge,
jo estava morta de son i l’endemà tenia escola.

Els vaig dir als meus pares que ho deixéssim
estar però al final vam decidir no abandonar. El
dia següent ho vaig enviar i l’altre ja em trucaven per anar al càsting. Aleshores vaig pensar
que aquest era el meu regal per haver anat a
dormir tard.
Què els diries als nens i nenes de la teva edat
que no han entrat mai a una cuina?
Que la cuina és un món molt difícil però que
també és molt bonic. Que potser comencen
fent una cosa i que potser els avorreix però
que tornin a provar i que mirin receptes i que
ho facin amb els seus pares i si a ells no els
agrada, que els facin entrar a la cuina perquè
si no, s’estarà perdent una tradició ja que tots
acabarem anant al supermercat i obrint un pot
per posar-lo al microones i ja tenir el sopar.
També, que la cuina no es pot perdre perquè
és una tradició molt maca. Al final qualsevol
recepta que provis t’acabarà sortint bé i aquesta serà la recompensa per haver-te esforçat.

“Al final qualsevol recepta
que provis t’acabarà sortint
bé i aquesta serà
la recompensa per
haver-te esforçat”

RESTAURANT
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LA BRASA DE QUART
M e n ú

i

C a r t a

El Restaurant La Brasa de Quart es troba a dos minuts de Girona.
És ideal per a gaudir com a casa i hi podreu degustar
una bona pila de plats casolans i una excel·lent carn a la brasa.
Obert cada dia a excepció dels dimarts, i a la nit,
obert els divendres i els dissabtes.

SOPARS D’ESTIU
Vine els divendres nit i dissabtes nit
a gaudir de la nostra terrassa
amb els sopars a la fresca
amb menú o si vols pots menjar a la carta
Menú de nit:
Amanida, embotits, i carn a la brasa per 12 euros
Música chill-out i festes especials amb ball
Informa’t al telèfon

972 468 928

Carretera Girona-Sant Feliu, km. 3,3 · 17242 QUART-GIRONA
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MOSSEGADES
					L’Equip de							

felicita als Germans Roca per tornar a ser el millor restaurant del món!

!
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Canals & Munné premia
els millors jugadors
del Girona F.C.
A l’extraordinària campanya aquesta
temporada està realitzant el GIRONA FC
que li fa pensar en la possibilitat d’ascendir a la primera divisió amb els grans
del futbol s’uneix l’acord de patrocini a
què ha arribat amb el celler CANALS &
MUNNÉ de Sant Sadurní d’Anoia la capital del cava, coneguda per l’alta qualitat
de les seves caves i vins i que enguany
compleix el seu 100 Aniversari, amb l’objectiu de premiar al millor jugador de
cada partit amb un dels seus caves. Un
premi per celebrar amb magnificència el
bon joc de l’equip i el del jugador seleccionat en particular. GIRONA FC i CANALS
& MUNNÉ un equip guanyador.

Àngel Martí, representant de C / M a Girona i Àlex Granell, Richy i David Bigas, tres dels jugadors
premiats
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Perfil d’home

Josep Víctor Gay
Periodista gironí

“La gastronomia és una expressió
importantíssima de la cuina d’un país”
col·laborat intensament amb el Diari de Girona.
Vam aconseguir que en Dalí ens fes portades
pel Diari de Girona sense cobrar, concretament
en va fer unes quantes pel dia de Reis.

Periodista gironí. Nascut a Vilafranca del Penedès, va dirigir el Diari de Girona del 90 al 91
després de ser-ne redactor en cap durant més
de trenta anys. Posteriorment es feu càrrec de
l’Arxiu d’Imatges de la Diputació i ara forma
part del departament de premsa del Bisbat de
Girona. També va ser alcalde de Tortellà (Garrotxa) el 2003 i el 2005. Ser servidor públic és
una experiència que recomanaria.
Com veus el món del periodisme?
Ha canviat tecnològicament però penso que
tots els canvis no han estat positius. Aquesta
mateixa tecnologia pot haver perjudicat el contacte humà que hi havia entre el periodista i
els entrevistats. Ja no es fa la feina com es feia
abans. El que feia informació municipal anava a l’Ajuntament, el que feia successos anava
cada dia als jutjats. Ara això ha canviat. El perill és que s’estigui més pendent de la informació que ens donen que de la informació que
realment interessa al lector. En aquest sentit,
recomanaria al periodista que comença que
vagi a l’Ajuntament, que vagi a la comissaria,
que vagi als jutjats, perquè segur que traurà
una informació més valuosa. Quan vas a buscar la informació veus a les persones i això
sempre t’aporta alguna cosa més.
Vas conèixer a Salvador Dalí i ets un entès en
la seva vida i obra, què ha representat Dalí
per les comarques gironines?
Vaig conèixer el Dalí persona, el Dalí empordanès. Poder estar tardes senceres amb ell xerrant de si aquell any les garoines de Port lligat
serien plenes o no et permet conèixer bé una
persona. Recordo que a mitja conversa quan venia la premsa em deia “perdoni, eh, ara faré de
Dalí”. Però hi havia el Dalí persona que el coneixia menys gent. Si jo hi vaig poder accedir va ser
de la mà de Ramon Guardiola que era l’alcalde
de Figueres i també de l’Enric Sabaté que havia

Respecte a la teva etapa com a director del
Diari de Girona, en recordes alguna anècdota
en especial?
No és tan anècdota però va coincidir que l’any
90 va venir el que ara és el Rei en la seva primera visita oficial a Girona. Vam aconseguir
una entrevista amb ell que li vaig fer jo al palau
de la Zarzuela. Hi vam anar amb el fotògraf
però vam tenir una conversa a soles i recordo
que en aquell moment ell, aleshores príncep,
havia acabat la seva formació acadèmica i militar. Estem parlant de 25 anys enrere. Jo li vaig
dir que donava una imatge d’una persona tímida. Vam fer l’entrevista en castellà però la podríem haver fet en català, em va dir ell mateix
parlant català. “Jo amb el català no hi tinc cap
problema”, deia. Quan va venir aquí a Girona,
en [Joaquim] Nadal era aleshores l’alcalde i
van fer un dinar que el va servir l’Escola d’Hostaleria al teatre municipal. Ens van dir als
convidats, un centenar, que hi havíem de ser
mitja hora abans, portar el DNI i col·locar-nos
cadascú a la taula assignada. Recordo que la
taula presidencial era dalt de l’escenari. Abans
del dinar, el príncep i en Nadal van anar a saludar als convidats i en arribar a la nostra taula,
ens vam donar la mà amb el príncep i em va
dir “moltes gràcies” referint-se a l’entrevista
perquè havia quedat tal i com havíem pactat.
També vas conèixer a Josep Pla?
També va ser per mitjà d’un amic, en Ramon
Sala Canadell, que era un polític atípic. L’únic
polític gironí, que jo sàpiga, que ha estat a totes
les cambres: diputat a Madrid, diputat al Parlament i senador. I ell era molt amic d’en Pla,
qui seguia molt atentament la premsa local.
Era un apassionat d’aquests llibres que surten
a qualsevol poble amb les històries d’una casa
o d’una altra. En Pla era una altra versió dels

“El perill és que s’estigui
més pendent de la
informació que ens donen
que de la informació que
realment interessa al lector”

“Respecto molt la cuina
moderna però penso que a
Catalunya, i concretament
a Girona, no ens caldrien
massa invents”
empordanesos, si ho comparem amb en Dalí
que eren molt amics. Hi havia tres empordanesos famosos, més o menys de la mateixa generació, que eren molt amics en aquella època, en Dalí, en Pla i en Xavier Cugat, que, tot i
que era nascut a Girona ciutat, era originari de
la Bisbal. Es coneixien i es tractaven. En Cugat
i en Dalí es van tractar molt als Estats Units.
També hi va intervenir entre aquests tres personatges, l’Enric Sabater, fent de secretari una
mica de tots.
Et consideres un gormand? T’agrada menjar bé?
Jo considero que la taula, la gastronomia, és
una expressió importantíssima de la cultura
d’un país. En Pla deia que la bona cuina era el
paisatge a la taula. Jo respecto molt la cuina
que s’ha posat de moda però penso que a Catalunya, i concretament a Girona, no ens caldrien
massa invents. Tenim prous productes bons,
molt bons i boníssims com perquè la nostra
cuina es pugui presentar. Ara que estem a la
primavera, una cosa tan senzilla com pot ser
una truita d’espàrrecs, és un plaer. El que parlàvem abans, el temps de les garoines, això de
cuinat en té relativament poc. Jo crec que en el
cas concret del més estrellat, el Celler de Can
Roca, són els que han aconseguit agermanar
això, el producte autèntic i autòcton amb l’alta
cuina però si jo hagués de triar entre la cuina autòctona i la de recerca em quedaria amb
l’autòctona sempre i quan ho sigui.
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La Recepta

Gotets de mousse de rocafort,
praliné d’avellanes
i pètals de magret d’ànec

Pilar Criado

lesreceptesquemagraden.blogspot.com
*Elaborat a l’Aula Gastronòmica del
Mercat del Lleó de Girona

Ingredients (10 gotets)
• 100 g de rocafort
• 500 ml de nata líquida per muntar, mínim 35,1%
de matèria grassa
• 2 cullerades soperes de mel
• 10 làmines de magret d’ànec curat o fumat
• 50 g d’avellanes senceres
• 2 fulles de gelatina
• 10 fulles de rúcula

Recepta
Preparem les fulles de gelatina, les tallem en tres trossos cadascuna i les posem en remull en un plat. Hi han d’estar uns
cinc minuts.
Fonem el rocafort al bany maria amb una mica de la nata. Un cop
el tinguem fos, el deixem refredar una mica i, quan hi poguem
posar el dit sense cremar-nos, hi afegim les fulles de gelatina
ben escorregudes, barregem per fer que es fonguin i s’integrin
bé a la crema de rocafort i ho deixem refredar a temperatura
ambient.
Torrem les avellanes al forn preescalfat a 180º uns tres minuts,
vigilant que no es cremin ja que amargarien tot el plat. En torrar-les els aromes s’accentuen molt més. Quan les tinguem, les
trossegem amb la picadora, no el minipimer, o amb un ganivet.
Muntem la nata amb una batedora de barnilles elèctrica o un
robot. Per poder-la muntar més fàcilment ha d’estar ben freda,
hi ha qui guarda els utensilis de muntar al congelador i tot. Si la
comprem muntada, ha de ser de pastisseria, la d’esprai no val.
Afegim amb molta suavitat la nata a la barreja de rocafort i gelatina, amb moviments suaus de baix a dalt. Amb aquesta barreja
emplenem una màniga pastissera i la guardem a la nevera, al
menys mitja hora per tal que agafi cos. La podem preparar d’un
dia per l’altre i tenir-la així conservada a la nevera.
A l’últim moment barregem les avellanes amb la mel, tallem
la punta de la màniga pastissera i emplenem els gots, no gaire
quantitat, si són gotets d’aperitiu ja va bé, si són gots tipus zurito
només un dit i mig.
A sobre de la mousse de rocafort, hi posem una mica d’avellanes
amb mel i ho decorem amb una làmina de magret d’ànec curat i
una fulla de rúcula.
Ja veureu quin entrant més sorprenent i deliciós!

RESTAURANT

SAN T MARTÍ
Cuina tradicional creativa a Sant Martí Vell (Gironès)
Després dels 20 anys d’experiència que la Jovita portava a la cuina de l’Aurora, la família va decidir
obrir un segon restaurant a Sant Martí Vell. En Robert, fill de la casa, s’ha criat entre fogons. La seva
inquietud per aprendre a cuinar l’ha portat a posar-se al capdavant juntament amb la Roser. En Rober a
la cuina i la Roser a la sala, fan l’equip perfecte: un pel producte i l’altre pel client. Ofereixen una cuina
propera i creativa sense deixar els orígens del xup-xup.
En Robert fa cuina de temporada. Hi ha alguns plats que els hi podreu trobar tot l’any, com l’espatlla de
xai, però no el cabrit, per exemple, que se serveix de forma més agraïda de Nadal fins ara a la primavera.
L’amanida tèbia de poma i foie o els peus de porc són opcions que tenen molt d’èxit així com la cua de
bou o els callos, que són un clàssic però que s’han de saber cuinar. En Robert assegura que “sembla que
no, però costa molt fer un bon sofregit”.
De cara a la primavera, ens recomana plats amb carxofa, carbassa, amanides barrejades amb peix o marisc, el meló amb carpaccio d’ibèric o el bacallà. Tot i així, el restaurant Sant Martí no renuncia als plats
de cassola com un bon rostit ja que asseguren que tornen a tenir tirada.
Disposen de tres amplis menjadors i una terrassa. Obert cada dia al migdia i divendres i dissabtes al
vespre. Menú migdia, menús per a grups i menjar per emportar.

Us oferim també el nostre servei de càtering
catering@restaurantsantmarti.com

Crta. de Madremanya, 4 | 17462 Sant Martí Vell | T. 972 490 208 - 669 794 849
info@restaurantsantmarti.com | www.restaurantsantmarti.com
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MOSSEGADES
White Summer a Pals
Del 8 al 23 d’agost arriba a Pals la quarta edició del mercat White Summer de mostra de les últimes tendències en shopping creatiu, gastronomia i oci d’autor. El 2014 va superar els 40.000 visitants i de cara a aquest 2015 amplia l’oferta lúdica i comercial amb novetats i ofertes
eclèctiques i refinades. De 18 a 1h als Jardins de la Masia Gelabert - Serres de Pals.

Vins Marqués de Cáceres
a la Marisqueria Can Manolo
El restaurant Marisqueria Can Manolo de
Sant Julià de Ramis ha arribat a un acord
amb les bodegues Marqués de Cáceres
per poder tenir alguns dels millors vins
d’aquestes bodegues i a on també s’hi degusten els caves Freixenent Cordon Negro.

Remena’m la cirera!
El col·lectiu gastronòmic de l’Associació d’Hostaleria
de l’Alt Empordà, La Cuina del Vent, va organitzar el
passat 1 de juny la festa anual Remena’m la cirera!
en reivindicació de la cirera de Llers i Terrades, un
producte gastronòmic de qualitat de la comarca. En el
marc d’aquesta festa, es van entregar els premis Forquilla del Vent al Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany
amb el Premi Forquilla Cuina del Vent al Col·lectiu, a
Collverd&Co amb el Premi Forquilla Cuina del Vent al
Proveïdor i al Restaurant Antaviana amb el premi a un
membre del col·lectiu per ser-ne el fundador. També
es van entregar diferents distincions per mèrits aconseguits durant l’any al Restaurant-Hotel Empòrium, al
Restaurant La Rectoria, al Restaurant Els Pescadors i
al Restaurant Hotel La Quadra.
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La Recepta

Coca de Sant Joan

Eva Olivares

www.evacuinera.cat

Hola a tots,
Com no podia ser d’una altra manera us porto una recepta que ben aviat ocuparà les taules de les nostres revetlles: la coca de Sant Joan.
Ja l’havia provada de fer altres anys però aquesta vegada he tingut el privilegi de disposar de la recepta de la fantàstica cuinera Ada Parellada.
Segurament molts la coneixereu perquè és molt activa i participa en diferents mitjans de comunicació. Jo us recomano que visiteu el seu restaurant
Semproniana, no us decebrà! A més podeu visitar el seu blog on explica coses molt interessants, fa entrevistes, penja receptes,... el podeu veure
aquí.
El meu repte per aquest any era que no em quedés seca, que és el principal problema que tenen aquest tipus de coques quan les fas a casa.
Així doncs anem per feina!

Ingredients (per dues coques mitjanes o una de grossa)
• 500 g de farina de força
• 200 g de llet
• 100 g de sucre
• 120 g de mantega
• 1 ou
• 60 g de llevat premsat
• 10 gr de sal
• la pell ratllada d’una llimona
• la pell ratllada d’una taronja
• 20 g d’aigua de tarongina, anís o rom
Som-hi!
Comencem barrejant la farina, la sal, el sucre, el llevat, les ratlladures, l’anís (en el meu cas), l’ou i la llet.
La llet l’anirem afegint a poc a poquet per anar amorosint la massa.
S’ha de pastar uns 15 minuts a màquina (si en teniu) i una mitja hora a mà. Aquesta part del procés és la més important perquè quedi una coca ben
esponjosa.
Quan ja l’hagueu pastat hi anirem afegint a poc a poc la mantega. No la poseu que sigui molt tova perquè us engreixarà molt la massa. El meu truc per
afegir-la és que l’aneu incorporant. La poseu al mig i aneu tancant la massa, d’aquesta manera no se us enganxarà tant a les mans.
Us aconsello que durant tot el procés de pastat sobrevisqueu a la temptació d’afegir-hi farina perquè si n’afegim us quedarà la massa seca.
De tota manera us aviso que aquest pas és una mica desesperant perquè quan ja has aconseguit que la massa no s’enganxi és com tornar a començar...però val la pena!
Un cop incorporada la mantega deixem llevar 15 minuts.
Dividim en dos la massa, l’estirem i la deixem llevar una hora. Tapeu-ho amb un drap i així llevarà millor.
Llavors ja podrem decorar. La pintem amb ou batut i hi podem posar fruites confitades, pinyons, crema o sucre remullat.
A casa la crema me la tenen prohibida, però us la recomano
ja que és una manera de combatre el fet de que la coca
quedi seca.
Per fer el sucre remullat, només heu de posar unes gotes
(molt poquetes!) d’aigua al sucre i escampar per sobre la
coca.
Com a curiositat us volia ensenyar les fruites confitades
que vaig comprar a l’Hipercor, em van fer gràcia perquè
eren tan maques i ben posades, eren com fruites naturals,
senceres, no les havia vistes mai i us haig de dir que són
boníssimes, la mandarina és espectacular!
Un cop decorada la coca l’enfornem a 180ºC durant uns 15
minuts, recordeu que cada forn té els seus temps. I ja estarà llesta per degustar-la.
Espero que us animeu a fer-la i que tingueu molt bona revetlla.
Bon profit!
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BAR RESTAURANT BRASERIA
Carrer Adri, 15 · Girona · T. 872 08 13 95

Bar Restaurant Bo de Bo

Especialitat en arrossos i bacallà
Menú diari a 11 euros
40 primers a escollir
40 segons a escollir
40 postres a escollir
Menú de cap de setmana a 17 euros
Amplis menjadors · Aparcament
Sopars-ball tots els dissabtes a la nit
Obert cada dia

Terrassa d´estiu
Els millors plats refrescants!!
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La Recepta Dolça

Coca de mel i mató
amb encenalls de meló

Lluís Blanch

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

Ingredients
• Una placa de pasta de full
• 100 g de mató
• 50 g de mel
• Ametlla laminada torrada
• Meló

Elaboració
Coem la placa de pasta de full al forn 12
minuts a 180 graus. Un cop freda, estenem una barreja de mató i la meitat de
la mel per sobre la pasta de full. Amb
l’ajuda d’un pelador, fem uns encenalls
del meló i els col·loquem d’una manera
divertida. Finalment, fem uns fils amb la
mel restant i l’ametlla per sobre.

Història
El mató, acompanyat amb la mel, són unes postres d’època medieval molt senzilles de preparar. El mató és un formatge fresc, ja
sigui de vaca, cabra o ovella. Una de les maneres d’elaborar-lo és fent bullir la llet i afegint-t’hi suc de llimona. Aquesta llet es talla
i un cop freda es passa per un colador i es filtra amb un drap.
Aquestes postres tan emblemàtiques són d’origen català. Es poden acompanyar de fruites seques, dessecades, i batejar-les amb
licor. Els podem donar un aire de frescor afegint-t’hi uns encenalls de meló.
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Restaurant - Marisqueria

AQUEST ESTIU, TERRASSA A LA FRESCA!

Els divendres nits de Karaoke,
i els dissabtes, SOPAR-BALL amb el duet Joan i Anna
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La Vinya

Els Cocktails

Agustí Ensesa

Mariona Vilanova

ANALISTA VITIVINÍCOLA I SOMMELIER

NykTònic

Vins de les comarques gironines
guardonats al XX concurs
de vins i caves de Catalunya
El passat mes de març al Casino de Girona, tingué lloc una nova
edició -la vintena- del concurs GIROVI, que premia els millors vins
i caves catalans. El certamen reserva uns guardons per premiar la
qualitat dels vins exclusivament gironins. Aquest reconeixement
“Les Fulles de Girona” es va atorgar als diferents cellers de les
nostres comarques que es relacionen a continuació. La nostra
més cordial felicitació a tots els nostres cellers de proximitat amb
la satisfacció de comprovar l’alt nivell de qualitat que assoleixen
cada any competint amb la resta de vins de Catalunya.
MED.

NOM

CELLER

DO

FULLES DE GIRONA
Vins Blancs Joves
OR
AG
BR
BR

Murri (2014)
Perelada Cigones Blanc (2014)
Babalà - Vi Blanc Simpàtic (2014)
Perelada Collection Blanc (2014)

Vins i Licors Grau
Cavas del Castillo de Perelada, S.A.
Celler Cooperatiu d’Espolla
Cavas del Castillo de Perelada, S.A.

Empordà
Empordà
Empordà
Empordà

La Vinyeta
Celler Martí Fabra
Celler Cooperatiu d’Espolla

Empordà
Empordà
Empordà

Pere Guardiola, S.L.

Empordà

Amat Sauvignon Blanc (2014)
Bell-lloc Blanc (2013)
Treyu (2013)

Bodegas Trobat
Finca Bell-lloc
Oliver Conti, S.L.

Empordà
Empordà
Empordà

Solera - Garnatxa d’Empordà
Torre de Campmany
Garnatxa de Cellers d’en Guilla
Garnatxa Ambre

Celler Cooperatiu d’Espolla
Pere Guardiola, S.L.
Celler d’en Guilla
Mas Llunes Vinyes i Cellers, S.L.

Empordà
Empordà
Empordà
Empordà

A21 Rosat Masetplana (2014)
Perelada Cigonyes Rosé (2014)
Amat Rosat (2014)
Bufanúvols Rosat (2014)
Perafita Rosat (2014)

Masetplana
Cavas del Castillo de Perelada, S.A.
Bodegas Trobat
Vinsambdo
Celler Martín Faixó

Empordà
Empordà
Empordà
Empordà
Empordà

Celler Marià Pagès
Mas Llunes, Vinyes i Cellers, S.L.
Eccociwine

Empordà
Empordà
Vi de taula

Mas Llunes, Vinyes i Cellers, S.L.
Bodegas Trobat
Bodegas Mas Vida

Empordà
Empordà
Empordà

Vinyes d’Olivardots
Finca Bell-lloc
Roig Parals
Oliver Conti, S.L.
Vins i Licors Grau
Mas Llunes, Vinyes i Cellers, S.L.
Empordàlia

Empordà
Empordà
Empordà
Empordà
Empordà
Empordà
Empordà

Cavas del Castillo de Perelada, S.A.
Cavas del Castillo de Perelada, S.A.
Mas Llunes, Vinyes i Cellers, S.L.
Cavas del Castillo de Perelada, S.A.
Bodegas Trobat
Cavas del Castillo de Perelada, S.A.

Empordà
Empordà
Empordà
Empordà
Empordà
Empordà

Freixa Rigau, S.A.

Cava

Gelamà

Empordà

Bodegas Trobat

Cava

Can Sais

Empordà

Vins Blancs Fusta
OR
AG
AG
BR

Llavors Blanc
Flor d’Albera (2012)
Clos del es Dòmines Blanc
fermentat en barrica (2013)
Anhel d’Empordà (2014)

Vins Blancs Especials
OR
AG
BR
Vins Dolços
OR
AG
BR
BR
Vins Rosats
OR
AG
AG
BR
BR

Vins Negres Joves
OR
AG
BR

Celler Marià Pagès Jove (2014)
Maragda Negre (2013)
Eccoci Negre (2014)

Vins Negres Màx. 6 mesos Criança
OR
AG
BR

Cercium (2013)
Amat Cupatge (2012)
Mas Vida 23 (2012)

Vins Negres Criança
OR
OR
AG
AG
BR
BR
BR

Gresa (2008)
Bell-lloc Negre Criança (2010)
Camí de Cormes (2010)
Pinot Noir (2012)
99 Punts (2012)
Rhodes (2010)
Coromina (2011)

Vins Negres Reserva
OR
OR
AG
AG
BR
BR

Perelada Finca Garbet (2007)
Perelada 5 Fincas (2011)
Emporion (2008)
Perelada Finca Malaveïna (2011)
Noble Negre (2011)
Perelada Aires de Garbet (2012)

Caves Brut Gran Reserva
OR

Batec (2011)

BARMAID PROFESSIONAL

Ingredients
• 4 cl. Ginebra infusionada amb cítrics
• 2 cl. Ratafia Terrània
• 16 cl. Fever-Tree Indian Premium Tonic
• Pells de llimona i aranja
En un got ample de beguda llarga, hi posarem
uns glaçons de gel. Tot
seguit, amb l’ajuda d’una
cullereta imperial, els
remourem per tal de
refredar el got i un cop
acabat, en traurem l’aigua que se’n desprengui.
A continuació, afegirem
els ingredients en el mateix ordre de la recepta i,
finalment, ho aromatitzarem amb unes pells de
llimona i aranja.
Aquells qui seguiu la
revista, recordareu que
en un article anterior
us vaig presentar la línia de cocktails que el
Nykteri’s Cocktail Bar va
crear per Ratafia Terrània. Després de la bona acollida que han tingut i, aprofitant Girona
Temps De Flors, vam decidir ampliar la carta de combinacions
i presentar el NykTònic, el Gin&Tonic de ratafia. Es tracta d’una
beguda refrescant ideal per aquesta època calorosa que comença
a despuntar i que combina el punt sec i cítric de la ginebra, la
dolçor balsàmica de la ratafia i la frescor amb el toc amargant
de la tònica. En definitiva, una beguda que, sens dubte, sorprendrà als amants del Gin&Tonic per la peculiaritat del seu gust poc
convencional.
Aquest cocktail que us convidem a tastar, forma part de les quatre noves combinacions que ja podeu venir a degustar a la nostra
cocteleria. Totes elles elaborades amb diferents ingredients i destil·lats però amb un denominador comú, Terrània.
Podreu experimentar la barreja herbal del Hamble Oak, elaborat
amb Chartreuse, els sabors tropicals de l’Abril amb rom i fruita
de passió o la personalitat del whisky amb crema de xocolata del
Honey Moon.

Caves Brut Nature
OR

Macabeu (2013)

Caves Brut Nature Reserva
OR

Celler Trobat (2011)

Caves Brut Nature Rosat
OR

Somni (2012)

Nykteri’s Cocktail Bar
Santa Llúcia, 4, bxs. - 17004 Girona
Tel. 972 426 941 - 686 765 065
nykteriscocktailbar@gmail.com
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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 plaer de cuinar

Les sorpreses
de la cuina a la papillot
Aquesta forma tan particular de cuinar té
molts avantatges de treball i, per triomfar,
és senzillament sorprenent. La seva preparació està a l’abast de tots els amants de la
cuina, ja siguin professionals o amateurs.
La posada a punt és senzillament envasar
els aliments dins un paquet ben tancat i sotmetre’l a una cocció al forn a una temperatura mitjana.

Preparar verdures, peixos i carn embolicats
en paper d’alumini i coure’ls al forn és bàsicament la manera de preparar una papillot.
Els avantatges de la cocció i les agradables
sorpreses pels seus èxits gastronòmics cal
tenir-les en compte per cuinar de manera
ràpida, neta i saludable.
La papillot és una forma casolana, podríem
anomenar-ho el “fast-food” de l’alimentació
domiciliària. Està llesta en menys temps del
que tardaríem en preparar una pizza i sí, es
tracta d’un menjar més formal. La seva presentació i agradable resultat segurament
sorprendran els nostres convidats. Preparar alguna cosa ràpida, bona i saludable no

sempre és difícil, sols cal posar imaginació
i un tros de paper.
Es diu que a principis del s. XIX a algun
cuiner, segurament francès, se li va ocórrer
embolicar els aliments amb paper per coure al forn. El resultat va ser sorprenent i es
començà a estendre el seu ús i a aplicar-se
a molts i diferents menjars.
Una vegada desenvolupada aquesta tècnica, amb l’aparença de sofisticació, es guanyà un lloc en un tipus de cuina agradable,
beneficiosa per a la salut, fàcil i econòmica.
No demana moltes atencions. Podem afegir
greix o oli, algunes verdures o bé preparar a
banda un guarniment o salsa. És neta perquè no embrut ni atuells, ni el forn. Es pot
servir dins del mateix embolcall de paper,
obrir-lo davant dels nostres convidats o bé
presentar-lo sobre un plat després d’haver-lo tret. Les proteïnes, els greixos i els
hidrats de carboni queden preparats igual
que en altres formes de cocció. La humitat
que conserva la papillot a l’interior i la temperatura moderada fan que el resultat sigui
més digestiu i lleuger, un sabor sorprenent,
per la seva intensitat, lleugeresa i finor.
Un dels papers més usats solia ser el paper d’estrassa, d’un color marronós i poc
permeable, que prèviament s’havia d’untar
amb grassa per a que no es torrés massa
dins del forn. El paper d’alumini és molt
més pràctic, perquè permet tancar els paquets més fàcilment, però alguns estudis
desaconsellen aquest embolcall per a la
salut humana. Al mercat trobem paper i

Vicenç Andreu

bosses especials, fàcils d’usar i resistents a
les altes temperatures. Amb el permís dels
nostres lectors em permetré afegir dues receptes, que, elaborades per mi en diverses
ocasions, sempre van donar un resultat satisfactori:
- Una orada d’uns 500 grams aproximadament, la netegem i li fem un
tall a cada costat. Fregim una ceba
petita, una tomata i un trosset de
porro, tot tallat a trossets petits, uns
xampinyons laminats. Quan estigui a
mig coure, afegim un rajolí de brou
de peix. Al final preparem una picada
d’all i julivert, pinyons i una galeta, ho
salem i empebrem amb pebre blanc.
Al fons de la bossa posem la meitat
del sofregit i de la picada, posem el
peix sencer a sobre i el cobrim amb la
resta del sofregit i de la picada. Tanquem la bossa i ho cuinem a 190 ºC
durant vint minuts aproximadament.
- Agafem unes xirimoies grans i madures i un codony gran. Traurem la
polpa de les xirimoies separant les
granes, pelarem el codony i el tallarem a làmines molt fines, afegim el
suc de mitja taronja, una copeta de vi
dolç, una mica de branca de canyella
i una bona cullerada de mel. Ho posarem tot ben barrejat dins una bossa ben tancada i ho courem al forn a
180ºC durant 15-20 minuts. Ho servirem fred, acompanyat de nata líquida
o muntada, cobert per sobre.

www.gironagastronomica.cat | 29

30 | www.gironagastronomica.cat

El Personatge

Martí Sabrià

Gerent del Grup Costa Brava Centre

“El Baix Empordà lidera en termes qualitatius
l’oferta hotelera gironina i catalana”
Nascut a Palafrugell, Martí Sabrià se sent empordanès. Viu a Mont-ras des de l’any 80. Llicenciat en Geografia i Història per la UAB, dirigeix el Grup Costa Brava Centre des de l’any 1979. També va dirigir la
cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell durant 20 anys. És pare de dos fills, en Sergi, exalcalde de
Palafrugell i diputat al Parlament de Catalunya, i l’Anna, arquitecte.

pendents. Són agrupacions més petites
d’empreses més homogènies per treballar temes més concrets, com la Cuina
de l’Empordanet (promoció de la gastronomia del territori) o Costa Brava Verd
Hotels (dedicat al màrqueting dels hotels familiars gironins, en el mercat internacional, distribuït en dues marques
Costa Brava Hotels i Blau Verd Hotels).

Què abraça el Grup Costa Brava Centre?
És una organització una mica atípica que
comença l’any 78 com tota la resta d’associacions comarcals d’hostaleria que
després han anat derivant cap a un lloc
o altre, algunes han desaparegut com
la del Pla de l’Estany, o algunes s’han
trinxat en quatre associacions com ara a
la Selva. Costa Brava Centre ha mantingut la seva estructura comarcal al Baix
Empordà però molt aviat va començar
a adonar-se que una associació, que en
aquell moment potser tenia 200 o 250
associats, tenia objectius diversos i que,
a part dels propis d’un gremi, hi havia
altres coses a fer. Per això, vam començar a crear altres empreses vinculades
a l’associació però absolutament inde-

Què ha de tenir un hotel per poder formar part del grup?
No tenim hotels de cadena. Es volen hotels familiars que tinguin un punt d’independència en el sentit de prendre decisions. Agrupem les famílies hoteleres
de tota la vida d’aquest país que el 93-94
s’adonen, amb la crisi interior, que els
és molt difícil renovar els públics d’una
forma constant que és el que requeria el
canvi de situació. La gent va deixar de fer
15 dies de vacances i no sempre vol anar
al mateix lloc. Aquest canvi de tendència social ens va obligar a crear aquesta estructura. Ha estat un creixement
successiu amb els hotels: el 93, Costa
Brava Centre Hotels, que va passar a
dir-se Costa Brava Hotels quan s’hi van
adherir els del nord, el 96, Blau Verd Hotels que va ser una cosa posterior, amb
els d’interior, ja que vendre Puigcerdà
amb la marca Costa Brava era complicat. El 2004 que va néixer Petits Grans
Hotels i el 2008 es va convertir en Petits
Grans Hotels de Catalunya. Aquestes
organitzacions són part del grup però
també hi ha el gremi que segueix fent
de gremi. Una de les coses de les que
estem orgullosos és que el 98 ens vam

plantar a Madrid i vam demanar un pla
de qualitat. Jo crec que des d’aleshores
quan ens van concedir el pla, consistent
en petites ajudes durant tres anys per
fer molta formació, el Baix Empordà ha
fet un canvi i lidera en termes qualitatius
de forma total i absoluta l’oferta gironina
i catalana. Tenim els hotels més polits,
els més cars, el preu mig més alt de tot
el litoral català i això és conseqüència
de que hi ha bon servei perquè avui és
impossible vendre cara una cosa si no té

“Vam fer un gran 2007,
el 2008 vam començar a
notar la crisi, i hem patit
el 2009, 2010 i 2011”
requesta. Jo crec que hem fet una feina molt important d’impulsar l’empresa
petita a renovar-se i a estar molt formada. La idea és que el nostre empresari
estigui molt al dia de tot i el seu equip
molt ben format. Ara mateix hi ha molta
oferta i si el teu producte no és molt bo,
acabes venent només a preu.
Com veus aquest estiu? Com es presenta?
Nosaltres vam fer un gran 2007, el 2008
vam començar a notar la crisi, i hem patit el 2009, 2010 i 2011, més del que la
gent es pugui imaginar. La premsa ha
anat dient que el turisme resistia però
ho ha fet en condicions molt diferents
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“Sempre he dit que
Ryanair per nosaltres és
important a la primavera
i a la tardor i no a l’estiu”

a les que treballava: baixant molt els
preus, fent bones ocupacions però només els dies que toca i no tenint aquell
afegit de la gent que quan tenia més
diners s’escapava més sovint i que de
tant en tant s’agafava un cap de setmana llarg. Tot això va desaparèixer amb
la crisi. El 2012 vam començar a notar
algun petit creixement. El 2013 i el 2014
també, i entenem que aquest 2015 la recuperació sembla que s’ha de fer més
evident. És una sensació que ja hem tingut aquesta Setmana Santa. Què passa
quan fem previsions? És molt difícil, perquè la gent compra molt a última hora.
Què ens indueix a pensar que pot ser
un bon estiu? Que el mercat francès ha
funcionat molt bé els últims anys. S’ha
convertit en un mercat de proximitat i
molt fidel que té moltes més vacances
que el mercat nacional i que ha tornat
a la idea d’agafar el cotxe i arribar fins
a Catalunya. Pel que fa al mercat nacional, entenem que s’ha cansat d’estalviar
i que gastarà i sortirà una mica més. El
mercat britànic està potentíssim perquè
el canvi de la lliura és molt bo.
La situació de Ryanair a l’aeroport de
Girona pot afectar?
Sempre he dit que Ryanair per nosaltres
és important a la primavera i a la tardor
i no a l’estiu. Quan vas 7-8-9 dies de vacances no és tan important gastar dues
hores per arribar de l’aeroport a la teva
destinació, és important quan marxes un
cap de setmana i això ho fas a la primavera o a la tardor. Per tant la pèrdua de

freqüències ens perjudica més en temporades baixes que a l’estiu.
Com influeix l’AVE en tot això?
L’AVE ha estat molt important per Girona
i Figueres i ho serà, cada cop més. Té
aquest avantatge pel turisme de ciutat,
surts del centre ciutat i et deixa al centre
de la ciutat. Ara, si vols acabar anant a
Cadaqués, és complicat. No vol dir que
la gent que vingui no acabi fent aquesta
segona operació però serà molt important sobretot per les ciutats en el futur.
Tenim una Costa Brava molt atomitzada

i necessites poder-te moure i el transport públic funciona molt malament. Per
tant, som un territori que necessita en
general un vehicle per moure’s. Per això
el turisme francès hi està tan a gust i el
català s’hi sent molt còmode perquè hi
tenen el seu cotxe. Aquí hem sabut integrar dos mons absolutament diferents
només a 10 o 20 km de distància, de
Cadaqués a Peralada al vespre o de Sa
Tuna a Peratallada. Nosaltres necessitem clients de vehicle, en certa manera.

R E S TA U R A N T S A G A R D O T E G I
GIRONA

Carrer Bonastruc de Porta, 4 · T 972 225 975
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LLIBRES
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Literatura i Gastronomia

Eva Godàs

PERIODISTA

Per terres bretones
George Dupin és el comissari protagonista de la primera novel·la de
Jean-Luc Bannalec, “El misteri de Pont-Aven”, una deliciosa història
que ens trasllada a la Bretanya francesa. Una de les primeres escenes on comencem a conèixer Dupin transcorre al cafè restaurant
L’Amiral, un emblemàtic local situat a Concarneau:

taba a punto de cerrar, así que pidieron enseguida, sin grandes
deliberaciones. Ostras del cercano río Bélon, que quedaba a menos de un quilómetro de allí, y luego rape a la parrilla, solo con
flor de sal, pimienta y limón. Para beber, un tinto muy joven del
valle del Ródano, fresco.

En l’Amiral se respiraba todavía ese maravilloso ambiente que lo
trasladaba a uno a la gran época de finales del siglo XIX, cuando
se habían hospedado allí numerosos artistas famosos, a los que
años más tarde siguió incluso un personaje igualmente conocido, el comisario Maigret.

La novel·la ens acosta al fabulós paisatge de Bretanya, a la seva història i, sobretot a les seves tradicions. Amb Dupin assistim al Festival des Filets Bleus, una festa que va començar a principis del segle
XX com una iniciativa benèfica i que s’acaba convertint en una ocasió
perfecte per assaborir la cuina local:

En aquest escenari és fàcil imaginar escenes gastronòmiques d’alt
nivell. El cert però, és que, com molts col·legues seus, Dupin perd la
noció del temps quan està investigant un cas i es passa bona part del
llibre menjant entrepans insípids i prenent cafè. No és fins al final
de la història que assistim a un àpat especial, romàntic. El comissari
sopa amb una professora que ha estat de gran ajuda per resoldre el
misteri de Pont-Aven:

Como todos los años, el aire traía consigo un aroma increíble.
Pescado fresco asado en grandes parrillas sobre ascuas de leña.
Dupin casi se desmayaba de hambre. Pensó en ir a probar uno
de esos deliciosos filetes de atún: casi crudos, asados solo vuelta y vuelta al vivo calor de las brasas.

Se sentaron en una de las mesas que daban al río y enseguida

apareció un camarero vivaracho, pequeño, ágil... La cocina es-

Amb escenes com aquesta et vénen ganes de fer les maletes i perdre’t per terres bretones...
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MOSSEGADES
Raimat i més de 70 restaurants de Catalunya s’uneixen en una ruta gastronòmica per a promocionar la cultura del vi

COMENÇA LA PRIMERA EDICIÓ DE LA INICIATIVA
“CONVERSES A LA CARTA” AMB ÀNIMA DE RAIMAT
Del 15 de maig al 14 de juny es podran descobrir a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona,
les millors propostes gastronòmiques maridades amb un vi amb personalitat pròpia, a un preu molt especial
Ànima de Raimat, l’icònic vi del celler centenari Raimat, ha posat en marxa una iniciativa inèdita,
la ruta de “Converses a la carta” amb la qual vol apropar la cultura del vi als consumidors, i convidar-los a gaudir del maridatge d’una forma desenfadada, divertida i innovadora amb la millor i
més diversa gastronomia de casa nostra.
A partir del 15 de maig i durant gairebé un mes, més de 70 dels principals restaurants de Catalunya oferiran uns menús a preus ajustats, a partir de 25 E, amb els quals gaudir d’un moment únic i
recuperar, mitjançant un original joc de taula, la forma més habitual de comunicació, la conversa.
Importants espais gastronòmics repartits arreu del territori català: 24 a Barcelona, 24 a Lleida, 15
a Girona i 8 a Tarragona participen a la iniciativa oferint un menú especial fet a partir d’una revisió
de la cuina tradicional que defineixi l’esperit d’aquest vi. Establiments reconeguts com: Bardot
de Barcelona, Malena de Gimenells (Lleida), Can Bosch de Cambrils i L’Aliança d’Anglès (Girona),
entre molts d’altres, formen part d’aquesta ruta que reivindica l’art de les converses a taula, on
poder compartir una història, una anècdota o una vivència amb un vi únic.

31a Nit de la pintura d’Hiper Decoració
El passat 23 de maig es va celebrar al Palau de Congressos de Girona la 31a edició de la
Nit de la pintura que patrocina i organitza Hiper Decoració. Aquesta trobada reuneix un
important i representatiu nombre de professionals del sector de la pintura. Amb més de
300 assistents, una vegada més la trobada va ser un èxit. Hiper Decoració agraeix la fidelitat a clients, proveïdors i amics. La xef Cristina Márquez va preparar un atractiu menú
ple de color i bon gust i el periodista Josep Puigbó va ser l’encarregat de presentar el
sopar-espectacle.

Tallers amb llaminadures
solidàries per a infants
La cuinera Pilar Criado (blog “les receptes
que m’agraden”) conjuntament amb la Creu
Roja organitza uns tallers infantils per a
confeccionar flors fetes amb llaminadures.
L’objectiu és recaptar fons per alimentar
les poblacions infantils que es troben en
situació de risc a les nostres comarques al
mateix temps que es busca conscienciar del
greu problema que suposa per a moltes famílies donar una adequada alimentació als
seus infants. De 10 a 13 h a la plaça Calvet i
Rubalcaba de Girona.

restaurant

LA LLUNA I LES ESTRELLES
ENS DIUEN SÍ A LA NOSTRA TERRASSA!
VINE A LA NOSTRA

REVETLLA DE SANT JOAN
amb sopar i espectacle

Sopars amb relax a la terrassa de les voltes de Bescano
Chill-out amb cocteleria, espectacles en viu
...sense anar més lluny!

R E S TA U R A N T

L E S V O LT E S
Te l . 9 7 2 4 4 0 4 5 5
cafevoltes@gmail.com
Plaça de les Nacions, 9
17162 BESCANÓ

Horari de terrassa:
de dilluns a diumenge
de 7 del matí a 1 matinada
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MOSSEGADES
Suport al cultiu d’arròs de Pals
Cinc restauradors de Pals han visitat la zona de planter d’arròs de l’Estany de Pals propietat
d’Albert Grassot per donar un suport explícit a una forma de cultiu de l’arròs respectuosa
amb el medi ambient i a la recerca per a obtenir un producte de qualitat del territori. Gassot
els ha evidenciat els problemes i les dificultats que hi ha per cultivar l’arròs bomba i d’altres
varietats en aquesta zona a causa, entre d’altres factors, del clima inestable. A la reunió hi
han assistit en Rubén Carreras de Can Rubén, en Jordi Ribas i l’Hammid del Sol Blanc, l’Ivan
Baumala del Sa Punta, en Gerard Geli i en Daniel Rafecas, del Vicus i en Jordi Puerta i en
Joan Carles Sánchez d’Es Portal Hotel Gastronòmic, tots de Pals.

V Ruta de les tapes a Olot
Aquest any la Ruta de les Tapes d’Olot fa
5 anys. Fins el 28 de juny, 22 bars i restaurants de l’Associació d’Hostalatge de la
Garrotxa han tornat a crear una xarxa gastronòmica de varietat de tapes per la ciutat.
La promoció manté des de fa cinc anys el
mateix preu: una tapa i un quinto Sant Miguel per 2,5 euros. Pel que fa a la nit, es
continua amb el TAPA NIT on dos bars musicals ofereixen un combinat per 4 euros.

ALDI obre a Palamós, Platja
d’Aro i Girona
La cadena de supermercats ALDI ha obert
nous establiments a Palamós i a Platja
d’Aro i molt aviat ho farà a Girona, a la zona
dels Maristes. ALDI s’ha guanyat el mercat
del producte km 0, amb producte de proximitat i ecològic.

75è aniversari de l’últim “xampany” del celler Gelamà
El celler Gelamà commemora enguany el
75è aniversari de la seva última ampolla
d’escumós. De la innovadora visió de principi del segle XX neix ara la il·lusió d’assolir
un nou repte: encetar una nova línia per recuperar els mètodes tradicionals d’elaboració de vins i incorporar els paràmetres
de l’agricultura ecològica en la producció
vitivinícola, on l’estrella seran els escumosos elaborats amb varietats autòctones de
l’Empordà i fermentats en àmfora. Gelamà
és un dels cellers més antics de l’Empordà.
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Ens trobareu a:
GIRONA....................................... Obert de dijous a dissabte 10 a 21 h......................... Tel. 972 230 313
SARRIÀ DE TER............................ Obert de dijous a dissabte 10 a 21 h......................... Tel. 972 171 626
SALT............................................. Obert de dijous a dissabte 10 a 21 h......................... Tel. 972 242 602
MERCAT DEL LLEÓ GIRONA......... Obert de dilluns a dissabte de 7 a 14 h
i divendres tarda de 17 a 20 h................................... Tel. 972 227 054
PLATJA D’ARO.............................. Obert de dijous a dissabte de 10 a 14
i de 17 a 21 i diumenges de 10 a 14 h....................... Tel. 972 829 825
BADALONA.................................. Obert de dilluns a dissabte 10 a 14
i de 17 a 21 hores...................................................... Tel. 93 464 6716

Sala d’especejament (Aiguaviva) | Tel. 972 242 580
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La Sala

Timbal de
patata i bacallà

Miquel Pujolar

RESTAURANT LA SALA
Plaça del Poble, 1 · Canet d’Adri · GIRONA
Tel. 972 42 82 84 · www.rlasala.com

Aquest mes un presentem un plat fred,
molt saborós, fresc i molt fàcil per fer a
casa. Reservem el bacallà esqueixat en
remull per utilitzar-lo més endavant,
lleugerament dessalat, i comencem per
posar a bullir les patates, amb pell i tot, i
l’ou per fer ou dur.
Un cop fet i refredat, pelem la patata i
l’aixafem amb una forquilla, afegint-hi
sal i pebre i un raig d’oli. L’ou el ratllem
per fer servir després per a la presentació.

Ingredients

· 4 patates
· 2 tomàquets
· 200 g de bacallà esqueixat
· Ou
· Oli
· Orenga, sal i pebre

Per muntar el plat farem servir un motllo d’argolla rodó. Omplim la base amb
la patata. El segon pis el farcim del bacallà esqueixat que teníem en remull i coronem el timbal amb una tercera capa de
tomàquet. Finalment decorem amb l’ou
dur, una mica d’orenga i un raig d’oli.
Bon profit!

Bar Restaurant
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TORREMIRONA
POLÍGON TORREMIRONA DE SALT

LITAT
ESPECIA
OS I
EN PEIX
CARNS
ASA
A LA BR

c/ Willy Brandt, 25 | 17190 SALT - Girona | Tel. 972 401 200

Obert de les 7 del matí fins a les 9 del vespre!
SOPARS NOMÉS PER ENCÀRREC

ESMORZARS
DE FORQUILLA
A 6,25 EUROS

MENÚ
DIARI

A 10,20 EU
ROS

MENÚ
S
DISSABTETRE

IR EN
A ESCOLL
S
, 6 SEGON
S
R
E
IM
R
P
6
ES
i 20 POSTR S
URO
A 13,00 E
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MOSSEGADES
XIX Beca Xiquet Sabater
La Unió d’Hostaleria i Turisme de la
Costa Brava Centre ha obert la convocatòria per la XIX edició de la Beca Xiquet Sabater per a titulats d’estudis en
hostaleria, turisme i altres especialitats
com màrqueting i relacions públiques.
Les inscripcions es poden realitzar fins
el 6 de juliol del 2015. La beca, dotada amb 4.000 euros, té com a objectiu
millorar la formació dels professionals
del sector per a garantir la qualitat de
l’oferta turística i per a l’èxit de les empreses.

“La Masia” dels germans
Roca es presenta a Londres
La quarta edició de l’acció de difusió de la
gastronomia gironina a Londres “Esmorzar
amb estrelles de la Costa Brava i el Pirineu
de Girona” es va celebrar el passat 1 de juny
a la capital anglesa. La conferència “Ultimate” a càrrec de Joan, Josep i Jordi Roca del
restaurant El Celler de Can Roca de Girona
s’ha centrat en “La Masia”, un espai global,
complex i multidisciplinari des del qual es
persegueix interpretar la intel·ligència sensorial del restaurant. El projecte, que va néixer amb El Somni, és un viver de creativitat
gastronòmica, investigació i formació. El
cuiner del restaurant El Celler de Can Roca,
Joan Roca, s’ha referit a La Masia com un
projecte complementari al restaurant, alhora que ha mencionat que estan treballant en
una línia que busca aconseguir resultats a
través de les persones: cuiners, cambrers
i clients.

46 | www.gironagastronomica.cat

www.gironagastronomica.cat | 47

48 | www.gironagastronomica.cat

GUIA GASTRONÒMICA

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 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.

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

Can Mià
T. 972MENJA’T
594 246 EL CINE
Pitu Anaya
Palol de Revardit
PERIODISTA(Girona)
http://premiacamps.iespana.es

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.
Obert al migdia de dimecres a diumenge.

EL SECRET:
CUINAR AMB MOLT D’AMOR

La Brasa de Riudarenes

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:
dels clàssics de la gastronomia
gironina. Amb
STEVEN BERNSTEIN I EMMANUEL LUBEZKI
CAVAZOS, MARCO
plats abundants i deREPARTIMENT:
granLUMIqualitat
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,
patates
Elena
viu en un ranxo amb lesles
seves tres
filles, Rosaura, amb
Gertrudis i Tita. La tradició familiar diu que la filla petita,
allioli a la brasa, l’arengada
a elsla
brasa
ha de cuidar a la seva mare fins
últims dies
de la seva amb
vida.
mongetes, cargols, el
d’ànec,
conill
El joverostit
Pedro i Tita estan
completament enamorats
però i bola mare no aprova aquesta relació i li demana que es
casi amb la gran de
les tres filles. Tita, viurà
un calvariacollilets de temporada. També
disposa
d’un
durant la resta de la seva vida.
dor 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 alMenú
vostrediari
servei
a 6,50
E. i dissabtes fins a les 20 hores
Divendres

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 nostra pàgina web:
Cuinem per vosaltres
Av.Avinguda
de França,
183
de França, 183
www.joanvicens.com
Ofertes setmanals
Sarrià
de
Ter
(Girona)
Sarrià
de Ter (Girona)
info@joanvicens.com
Botiga amb embotits, vins caves aperitius,
www.joanvicens.com
info@joanvicens.com
postres i gelats
www.joanvicens.com

Restaurant Aiguaviva
06 GIRONAGASTRONÒMICA

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

El menú de migdia, a 11 E, és una varietat de
plats a la carta, d’entre els quals cal recomanar
els cargols, que són excel·lents, i els calamars
a la romana. El bacallà es una de les especialitats així com els arrossos. Excel·lents esmorzars de forquilla.
Els dilluns està tancat per descans del personal.
El dijous l’arròs del menú és impressionant.
Ampli pàrquing i terrasa per esmorzar, dinar o
fer els sopars a la fresca.
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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. 972 45 50 04 - 650 388 464
Sant Mori, 17
Empuriabrava (Girona)
elcellerdecanserra@hotmail.com

RESTAURANT CUINA CATALANA
Menú de dilluns a divendres a 10,26 E
Menú de mercat els dissabtes a 16 E
Menú celler a 23 E
Telèfon 972 45 50 04 - 650 388 464
elcellerdecanserra@hotmail.com

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 €, possibilitat
de sala per a ballar, salons per a comunions,
banquets, aniversaris o reunions d’empresa.
Menú diari a 10 €
Menú de clova a 40 € amb tot inclòs. Servei de
mariscades a domicili. Capacitat, fins a 80 persones.

La Taverna de l’Abat

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 € tot inclòs, menú de nit a 16 €,
també els caps de setmana.
Especialitats: Calamars farcits amb salsa de civet, bacallà, guisats. Pantalla gegant per gaudir
millor dels partits de futbol. Menú especial amb
Girona Temps de Flors. Terrassa exterior amb
vistes a la catedral de Girona.

Restaurant L’Avi Ramon

T. 972 170 819
c/ Josep flores,13
Sarrià de Ter

Excel·lent restaurant situat a Sarrià de Ter
amb una cuina d’abans però amb ingredients
actuals molt personalitzada per la senyora
Adela enamorada del producte de proximitat,
excel·lents els cargols a la llauna, els callos,
els canelons de la casa, l’ànec rostit, galtes i un
bacallà extraordinari.
Esmorzars de forquilla i menú diari a 11,80 €
Diumeges i festius tancat, obrim per encàrrec.
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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...

Visita’ns a la nostra web

http://gironagastronomica.cat.gestionaweb.cat

Notícies
Receptes
Videos relacionats
Revistes on-line
...

A un sól click!
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