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Editorial

Amanides modernes
L’amanida és un plat que no passa de moda. Podríem dir que es reinventa.
Jo sempre havia entès que l’enciam era un dels ingredients imprescindibles que en formaven part
però he vist que no. Potser com a conseqüència d’aquesta mateixa reinvenció, he constatat en més
d’una ocasió que l’enciam no apareix en algunes d’aquestes amanides modernes que proliferen a les
cartes dels restaurants: amanida de fruites, amanida tèbia de verdures, amanida de llamàntol, etc.

Marta Avellaneda
PERIODISTA

mavellaneda@gironagastronomica.cat

Pensant que potser era jo la confosa i que potser el concepte amanida no duia les fulles d’enciam
de forma inherent vaig recórrer al diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) per comprovar
que una amida és un “plat d’enciam, tomàquet, ceba i altres verdures crues amanides amb oli,
sal, vinagre, etc.” Aquesta descoberta, doncs, em va reforçar per reivindicar des d’aquí aquesta
hortalissa tan adequada per l’època de calor.
L’enciam és principalment aigua (95%) i conté una quantitat important de fibra. Aporta molt poques calories, hidrats de carboni i greixos i a més permet un ampli ventall d’acompanyants, sobretot si pensem en amanides.
I és que potser el seu atractiu rau en la seva senzillesa. No cal ser llampant per cridar l’atenció de
la mateixa manera que no cal cridar per tenir més raó.
Natàlia Molero desprenia una gran força i energia. El juny del 2013 va accedir a conversar una estona amb Girona Gastronòmica (trobareu l’entrevista a la pàgina 24 d’aquest número) i us asseguro
que no ens va deixar indiferents. Una abraçada també des d’aquí.
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La Recepta

El 9 Burg
Restaurant & Lounge Bar

Pop a la brasa amb
parmentier de patata
Ingredients per a 4 persones
• 1 pop d’uns 2 kg
• 2 patates grans monalisa
• 500 ml de nata
• 50 g mantega
• Sal, pebre
• Pimentó dolç
• Oli

Preparació
Posar les patates amb aigua bullint amb la pela.
Un cop bullides, pelar-les, passar-les per un turmix juntament amb la nata, la mantega, l’oli i rectificar-ho de sal, fins obtenir un tipus
de crema de patata, així tenim la parmentier.
Per altra banda posar aigua a bullir, un cop estigui bullint hi posem el pop i el deixem bullir uns 45 minuts. L’anem punxant fins a notar-lo tendre.
Un cop bullit, marquem les potes en una planxa o millor en una brasa.
Posem una base de la parmentier de patata i a sobre el pop tallat a rodelles.
Per decorar fem un oli de pimentó, barrejant pimentó dolç amb oli d’oliva verge i hi fem unes ratlles per sobre.
BON PROFIT!

c/ Riera de Can Camaret, 3
Pont Major-Girona
T. 972 00 30 20
E-mail: el9burg@gmail.com

Restaurant & Lounge Bar

Menú diari migdia 10 E
Menú cap de setmana 13 E
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Menja’t el cine

Pitu Anaya
PERIODISTA

Deliciosa Martha
Pastís de patata i alga nori
La pel·lícula es va estrenar el 26 de juliol
de 2002. Va aconseguir un premi del cinema alemany com a millor actriu i un altre
premi a la Mostra de València. També va
ser nominada als Goya.
La història que ens explica la directora es
degusta com si fos un plat que cuina la
protagonista (Martina Gedeck). La resta
de personatges tenen molta subtilesa i
amabilitat. Aquesta és una pel·lícula que

té ingredients molt dolços.
Com a espectadors ens identifiquem amb
tots i cadascun d’ells i ens posem al seu
lloc.
També trobem aquest xoc de cultures
culinàries alemany - italià que els dos
protagonistes, en moments determinats,
fusionen en un sol plat.
La banda sonora composada per Keith
Jarrett té un tema: “My song” que sona

amb piano i saxo i és una meravella.
Des d’aquestes quatre ratlles, us recomano fermament aquesta pel·lícula per
gaudir de cinema i cuina.
L’any 2007 es va estrenar Sin reservas la
versió americana amb Catherine ZetaJones. Aquesta versió és molt més fluixa
que l’original. Decep la forma, el contingut i els personatges.

CRÈDITS

SINOPSI

PAÍS: ALEMANYA

Martha treballa de cuinera en un restaurant francès i està convençuda que és la
millor cuinera del país. Quan la seva germana perd la vida en un accident, Martha
s’ha de fer càrrec de la seva neboda. Totes dues buscaran el pare, només saben
que és italià, anomenat Mario. Mentrestant, a la cuina del restaurant hi entra un
nou cuiner. Curiosament és italià i es diu
Mario.

ESTRENA: 2002
DIRECTOR: SANDRA NETTELBECK
GUIÓ: SANDRA NETTELBECK
MÚSICA: KEITH JARRETT
FOTOGRAFIA: MICHAEL BERTI
DURADA: 107 minuts
REPARTIMENT: MARTINA GEDECK, SERGIO CASTELLITTO, MAXIME FOERSTE, SIBYLLE CANONICA

Pots trobar la revista

www.cinemesalbeniz.cat
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La Salsa

El Rebost
Nutricional

Tony Vallory
PRESIDENT DE GIRONA BONS FOGONS

Fins sempre Juli!

Aprofito doncs aquest espai per a retre un humil, breu però sincer homenatge a una de les persones responsables dels grans
canvis que ha tingut la sort de gaudir la cuina professional catalana, les sales, els restaurants, els conceptes del què i com
ha de ser i portar un servei, del tracte directe, diferent, genial
amb la gent, un trencador de motlles.
Mai no se li va reconèixer prou la seva dedicació a aquesta professió, la seva importantíssima aportació –que ben segur hauran d’estudiar els futurs alumnes d’hostaleria–, el seu tarannà
fantàstic amb tothom, però sobretot amb els companys de professió, els col·legues.
L’any 2010 vaig tenir el privilegi de viure amb ell una anècdota
que no he explicat mai.
El dia que la Universitat de Girona (UdG) investia a en Joan Roca
Doctor Honoris Causa, en Juli i en Ferran van assistir a l’acte.
En Juli tenia pressa i tan bon punt va acabar la cerimònia, va
sortir escopetejat tot buscant el seu cotxe que no trobava, va
entrar al nostre restaurant a demanar-me ajuda, jo era a l’entrada esperant en Ferran a qui havia demanat si, aprofitant que
era allí al costat, podia venir a conèixer el restaurant. En Juli
va aparèixer amb presses, amb angoixa, em va saludar breu i
ràpidament tot dient: “No recordo on he deixat aparcat el cotxe... Era una placeta petita, amb un edifici gran al davant, en un
carrer que feia baixada... Ha d’estar molt a prop perquè no he
caminat massa... Tinc molta pressa i arribo tard... on pot ser
això?” Després de molt buscar va resultar que havia deixat el
cotxe a la zona de càrrega i descàrrega davant la façana de la
UdG i la grua se l’havia endut. El vaig portar fins el dipòsit. Jo
patia per la seva pressa mentre ell hi treia importància i em feia
riure en una conversa divertida tot mantenint el seu posat entre
seriós i bromista. Tot un luxe.
Una forta abraçada Juli, fins sempre!

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

Teca pel paladar
i per mantenir “La línia“
La feixuga calor dels mesos d’estiu fa que tendim a escollir
plats freds, refrescants, de fàcil digestió, i àpats més frugals,
en un intent de contrarestar les temperatures ambientals.
Però, també, disposem de més hores de llum i d’unes bones
condicions meteorològiques per poder fer més activitats a l’aire lliure i més vida social, fent que els àpats fets fora de casa
acabin essent motiu suficient per sumar algun quilet de més
en poc temps. Que repercuteixi, o no, sobre el pes depèn estrictament de l’elecció que fem. La clau està en considerar que
la nostra cultura gastronòmica contempla un ampli ventall de
preparacions culinàries que ens poden ajudar a “mantenir la
línia”, sempre i quan se sàpiga “acotar” la ingesta calòrica de
la resta del dia (clar!) i mantenir uns bons hàbits alimentaris.
De tapes i d’opcions d’aperitius en tenim un munt que, en base
al tipus d’ingredients i les tècniques culinàries, ens poden ajudar moltíssim a controlar la ingesta calòrica, de greixos saturats i de colesterol. Tenen en comú el fet que els ingredients
són d’origen vegetal i/o un producte de la pesca, i en els quals
no es requereix una excessiva addició de greixos, per a la cocció
o condimentació. Posant exemples tindríem el salpicó de marisc, els musclos al vapor, amb salsa de tomata i pebre o a la
vinagreta; les gambes a la planxa o a l’allet, l’esqueixada de bacallà, el pop a la gallega i popets amb ceba, els seitons i les anxoves en oli, amb/sense acompanyament de pa; i la sípia o les
cloïsses o sardines a la planxa amb una lleugera salsa verda.
Dins les opcions més de vegetals, els gaspatxos i el salmorejo
sempre han estat una bona alternativa.... Tant com les més recents sopa freda de meló i carbassó, i de síndria. També tenim
els remenats de verdures o de xampinyons amb all, els pebrots
farcits de bacallà o amb tonyina i les “banderillas” d’anxova,
ceba i cogombres adobats i olives. Però s’estan imposant gradualment certes opcions més sofisticades, com la fusió de
patés vegetals (més típicament l’hummus, el tahini, d’olivada
i guacamole), i de mousses de peixos, amb les crudités de verdures i els farinacis.
L’avantatge? Tots aquests aperitius i tapes, a més de boníssims
pel paladar, tenen en comú una relativa baixa densitat calòrica, un adequat contingut nutricionals, i l’aportació de diverses
substàncies considerades beneficioses per la seva acció a nivell fisiològic.

Dit d’altra manera, el plaer de menjar àpats fora
de casa no està gens renyit amb el manteniment
d’una bona salut!

www.gironagastronomica.cat | 9
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En Portada

HOTEL GASTRONÒMIC

Arròs cremós amb angules

Es Portal Hotel Gastronòmic forma part de Petits Grans Hotels de Catalunya,
que agrupa establiments singulars de petites dimensions, de menys de 15 habitacions,
distribuïts arreu del territori català.

Sabors i somnis
El nou segell d’Hotel Gastronòmic que va
atorgar la Generalitat a mitjans de l’any
passat ha aixoplugat molt bé les dues línies de negoci de l’Es Portal de Pals: un
restaurant i un petit hotel. Un dels requisits a complir per poder obtenir-lo era
que, a part que la gestió de l’establiment
fos familiar, es donés molta importància
a la gastronomia i es potenciés el producte del territori (fent servir productes de
DO, DOP, indicacions geogràfiques protegides, segells o marques de qualitat com
la DO Empordà, la Gamba de Palamós,
la Poma de Girona o l’oli de la DOP Empordà, entre d’altres). Tot això l’Es Portal
Restaurant d’en Joan Carles Sánchez ho
té com una prioritat.
L’arròs és un dels productes estrella d’Es
Portal Restaurant, de Joan Carles Sánchez. N’ofereix de 5 varietats diferents:
Nembo, Bomba, Bahía, Carnaroli i l’Akita
Komachi, totes cultivades a Pals. Precisament, a la carta d’estiu s’ha introduït
un nou plat basat en l’arròs carnaroli.

Joan Carles Sánchez gaudeix molt explicant la procedència exacte dels productes principals a partir dels quals vesteix
la seva cuina. Per exemple, els sonsos,
pescats a Sa Riera, el recuit d’en Pauet,
de Jafre o les confitures de la Georgina
Regàs del Museu de la Confitura de Torrent, en són només uns quants exemples.

La importància de l’arròs queda palesa
també en el fet que Es Portal ofereix un
Menú especial de l’arròs que incorpora
diferents varietats cuinades de diferents
maneres per posar en valor les característiques de cada una en funció del tipus
de plat.

A part de la proximitat, el que valora el
xef de l’Es Portal són les garanties que et
dóna saber no només la procedència del
producte sinó també qui el produeix i com

“Es Portal Restaurant,
de Joan Carles Sánchez
forma part del col·lectiu
gastronòmic empordanès
la Cuina de l’Empordanet.”

Capuccino
el produeix. Casos com el de les angules
del Ter que pesca en Juli Carbó al riu Ter
o al Rec del Molí de Pals o l’arròs de l’Estany de Pals, de l’Albert, un arrossaire que
el cultiva a menys d’un quilòmetre del
restaurant, generen a més altres tipus de
complicitats que es tradueixen després
en les Jornades Gastronòmiques de l’Angula o la Cuina de l’arròs de Pals, de les
que Es Portal n’és coorganitzador en el
primer cas i hi aposta de forma decidida,
en el segon.

“La cuina d’Es Portal es fa
amb productes de proximitat,
molts d’ells inclosos en el
catàleg de qualitat Productes
de la Terra.”

A part d’aquest menú, Joan Carles Sánchez també elabora un Menú Gastronòmic de degustació (que inclou 5 plats i
unes postres), un Menú de Temporada
(que inclou 3 plats i unes postres), el
menú diari i diversos menús per a grups,
a part de la carta.
Es Portal Hotel Gastronòmic disposa de
8 habitacions i una suite personalitzades
amb vistes a la plana de l’Empordà, en el
marc d’una masia del segle XVI reformada, que conserva els elements constructius del gòtic renaixentista. A més, l’edifici té diferents espais exteriors com la
terrassa o el jardí, i interiors, on s’hi poden celebrar reunions o esdeveniments
o simplement gaudir de l’aire lliure i la
bellesa de l’entorn.
L’Hotel Gastronòmic Es Portal és a 5 minuts de la vila medieval de Pals, molt a
prop de les platges de la Costa Brava, els
camps de golf del Baix Empordà, el Parc
Natural del Montgrí, les Illes Medes i El
Baix Ter.

Es Portal Restaurant, de Joan Carles Sánchez
Crta. de Pals a Torroella de Montgrí, 17 | T. 972 63 65 96 | F. 972 66 74 70
E-mail: info@esportalhotel.com | www.esportalhotel.com
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Perfil de dona

Anna Vicens
Sommelier

“No sabem quina olor fan les coses”

Anna Vicens forma part de l’equip de Miquel Alimentació i és responsable de
la zona de bodega del Gros Mercat a Espanya. Organitza i imparteix cursos,
assessora en cartes de vins i maridatges i el seu vi preferit és aquell que
l’emociona. Per ella el vi és cultura, patrimoni, un plaer pels sentits i sobretot,
pensat per ser compartit.

“Abans les àvies i mares quan
anaven al mercat a comprar
fruita, oloraven tota la fruita
i la verdura abans de ficar-la
a la bossa, ara no.”

Quina diferència hi ha entre un sommelier i un enòleg?
Ser sommelier és ser un assessor en
vins. És el mitjancer entre el celler i el
client. L’enòleg en canvi és la persona
que fa el vi en el celler, és l’elaborador.
Quines virtuts ha de tenir un sommelier?
Curiositat. Si ets curiós desenvoluparàs
el nas i els sentits en general. Pensa que

els humans a través de la vista captem
tota la informació d’una forma ràpida i
per això tenim el nas tan adormit. Des del
moment que vols saber quina olor fan les
coses, el que fas és desenvolupar el nas.
Tots tindríem la mateixa capacitat de
convertir-nos en sommeliers o s’ha de
tenir algun do especial?
A no ser que es pateixi alguna desviació
dels sentits, tothom ho pot desenvolupar.
El que sí és cert és que ara no tenim tantes facilitats com abans. Recordo abans
quan les àvies i mares anaven al mercat
a comprar fruita i verdura, oloraven tot
el que compraven abans de ficar-ho a la
bossa, i ara no ho fa ningú. Per què? Perquè ara no hi ha aquesta curiositat o potser perquè les fruites no fan tanta olor...
Saber quina olor fan les coses és molt
important per un sommelier. Com quan

obres la carn a casa abans de cuinar-la,
o el peix, ho podríem olorar tot però no
ho fem, a no ser que ho veiem en mal estat. Per això no sabem quina olor fan les
coses i a l’hora de definir un vi, no tenim
prou eines per descriure què estem olorant. Per exemple, hi ha un tipus de vi que
fa olor a litxis però potser molta gent no
sap què són ni n’ha olorat mai.
Quan ens diuen que un vi fa olor de regalèssia o plàtan, això és veritat?
En els vins hi ha tres tipus d’aromes, els
primaris, els secundaris i els terciaris. Si
estàs tastant un vi jove (un vi que no té
criança, que no ha passat per barrica),
pararàs atenció només als productes primaris: flors, fruites, vegetals o espècies.
Que hi hagi plàtan, litxis o poma verda és
normal perquè en els aromes primaris hi
ha molta fruita i flors.
Només pel color del vi, pots saber si és
bo o no tan bo?
El color et pot estar dient si beus el vi
en el moment que toca. Si és un vi blanc
jove, ha de ser brillant, i d’un clor groc
llimona. No pot ser un blanc ataronjat.
Si és un blanc que ha passat per fusta, o
que no ens l’estem bevent jove, és a dir,
un blanc envellit, tindrà tons més pujats,
com d’or vell. Els rosats, per exemple, si
es van tornant ataronjats, malament. I els
vins vermells han de ser vermells lilosos
si estem davant de joventut, o de vermells
cirera, granatosos quan el vi té una certa
criança, i seran vermell teula amb poca
intensitat colorant quan es van envellint.
Quan tenim un vi guardat a casa durant
20 anys, per exemple, continua sent bo?
El vi durant un temps va guanyant. Després es manté i més endavant ja hi ha una
decadència. Aquesta pot arribar abans o
després en funció de com s’hagi guardat
aquella ampolla i de com hagi estat elaborat el vi: si li ha tocat molt el sol, si hem
fet moltes mudances, si l’hem tingut en
diferents llocs... I una altra cosa: el vi està
tapat amb suro i el tap fa que el vi es conservi hermètic. Quan el suro es fa malbé
es comença a engrunar i si es comença a
engrunar el vi es pot començar a tornar
dolent. Si quan destapem l’ampolla veiem
que el tap surt malament, trencat, el vi
probablement no estarà en bones condicions.
Tap de plàstic o tap de suro?
Com a sommelier que viu a la província
de Girona i que té la cultura del suro a tocar, suro sempre. Ara, puc entendre que
en zones on no hi ha aquesta cultura, es
pugui usar la silicona o el plàstic.
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MOSSEGADES
Quin tipus de tap conserva millor el vi?
Potser no tenim prou anys d’experiència
per saber com funcionen la silicona o el
plàstic en el tapament de vins. Amb vins
que han passat per fusta, jo no ho recomanaria mai, de fet amb els vins que
tenen una certa criança els taps sempre
haurien de ser de suro. Els de silicona o
de plàstic solen tapar vins joves.

“Amb carns el vi rosat és
ideal, és molt gastronòmic
i queda molt bé amb plats
informals, com la pasta
o el pa amb tomata”

Fira de Santa Tecla de Cassà de la Selva,
del 18 al 20 de setembre
Cassà de la Selva és el poble on es produeixen més taps de suro de tot Catalunya.
És per això que no només compten amb indústria surera sinó que al darrere hi
ha tota una cultura i una manera de viure al voltant del suro i, concretament, del
tap de suro. El cap de setmana del 18 al 20 de setembre a Cassà celebrem la
Fira de Santa Tecla o la Festa petita. A partir d’aquest any, encetem un cap de
setmana festiu dedicat al tap de suro i al líquid que aquest preserva: el vi. Durant
aquest cap de setmana, Cassà s’omplirà de grans i petits botiguers, artesans,
amants del vi i del suro. El divendres començarem amb la nit del cremat i durant
el cap de setmana hi haurà una sèrie de jornades gastronòmiques i tastets al
voltant del vi i del raïm. Petits i grans podran gaudir de tallers sensorials de suro
i vi. Durant un cap de setmana, celebrarem la capitalitat del suro que té Cassà.

El peix amb el vi blanc i la carn amb el
vi negre?
Jo a l’estiu trenco molt aquesta norma
perquè a l’estiu bec poc vi negre, gairebé tot ho acompanyo amb blanc, rosat
o cava. Recomano molt els vins rosats
a l’estiu! És un tipus de vi que acompanya molts plats, és molt gastronòmic. Va
molt bé amb els sopars d’estiu: pa amb
tomata, carns i peixos a la brasa, embotits, amanides, pasta...
Amb quina DO d’origen espanyola et
quedaries?
Per mi la DO queda en segon pla, per mi
és molt més important com es treballa a
la vinya i al celler. M’agrada més parlar
de vins, de persones i de cellers que de
zones en general.
Quin és el teu vi preferit?
El que em sorprengui, el que m’emocioni. A vegades t’emociona la història
d’aquell vi, de la vinya, de com ha sortit,
de la persona que el fa, de com ha arribat a aquella bodega, és a dir, de com ha
aconseguit arribar a l’ampolla. I m’encanta provar coses noves i deixar-me
recomanar.
Abans als nens ens donaven pa amb vi.
Creus que als nens se’ls hauria d’educar per saber apreciar un bon vi?
Aquesta educació jo crec que s’aprèn a
casa. Jo sempre he vist el porró de vi a
taula. Per mi el vi no ha estat un producte prohibit. Jo crec que la cultura gastronòmica s’aprèn en gran part a casa però
el problema que tenim ara és que quantes vegades mengem tots junts a casa?
A quantes taules hi ha vi a diari? A casa
s’ha trencat la cultura del vi.

Nova icona gironina
Si fins fa pocs dies a la ciutat de Girona els visitants que volien tornar a la ciutat
havien de tocar o fer un petó al cul de la lleona, situat a la plaça Sant Fèlix, a
partir d’ara aquests visitants tenen una nova icona al peu de Sant Narcís, gràcies
a la iniciativa de la fundació petjada de Sant Narcís del Barri Vell de Girona. És
una obra d’art feta amb marbre de carrara, feta per l’artista Gerard Roca Ayats
de Bescanó. El peu pesa 75 quilos i la base, 1.350 quilos. Està situat al carrer del
Pou Rodó, a la cantonada amb el carrer de les mosques, a tocar de la terrassa
de l’Hotel Llegendes. L’escultura ha estat inaugurada fa pocs mesos pel mateix
Bisbe de la cuitat, Francesc Pardo i Artigas.
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Perfil d’home

Pau Morales

www.paumorales.com

Artista gironí

Colors vius, contrastos i frescor caracteritzen l’obra
de l’artista gironí Pau Morales
també, per trencar plànols (mostrar totes
les dimensions) i exagerar alguns dels
trets físics dels seus personatges, com
les mans, per exemple. En una de les seves últimes obres, Ambient, volia jugar a
embrutir més els colors, com un pas més
dins les seves pintures ja molt acolorides
i fresques.

“El jazz és una de les fonts
d’inspiració de Pau Morales”

Va exposar al Restaurant Artusi de Girona i ha ideat un espectacle cantant i
pintant amb pedals de “loops”
Pau Morales té el seu estudi a Salt, ben
a prop de l’Ajuntament. És sens dubte un
estudi de pintor: ple de quadres i amb
pocs espais on no hi hagi una gota de pintura.
Nascut a Girona i llicenciat en Belles Arts
a Barcelona, Morales pinta, ha treballat
l’escultura, la il·lustració, el “graffiti”,
la pintura mural, l’animació, el vídeo, el
dibuix digital i la pintura en directe. Precisament, en relació a aquest últim vessant, ha ideat l’espectacle “Pintant i loopejant” en què barreja la pintura i la seva
faceta de cantant que complementa amb
uns pedals “loops” que afegeixen matisos
a tot plegat. De fet, la distorsió és una
perspectiva que li agrada treballar també
en les seves pintures. Hereta la influència
de les primeres avantguardes, de finals
del segle XIX, vinculat amb el cubisme

“La distorsió és una
perspectiva que li agrada
treballar en les seves
pintures”

El jazz és una de les fonts d’inspiració
de Pau Morales. De fet per ell el jazz té
colors vius, contrastos i frescor, igual
que la seva obra. Ha estat precisament
la influència d’aquest tipus de música en
la seva obra el que li ha donat peu a fer
cartells i mostres en diferents festivals
de Girona, Figueres, Torroella de Montgrí,
Amer, Barcelona, Terrassa, Lleó, Irlanda i
Mont-real (Quebec).

Ambient

Per aconseguir el resultat que busca,
aquest artista gironí treballa amb pintura
acrílica, que s’asseca molt ràpid i permet
més espontaneïtat i un contrast més pronunciat dels colors.
Actualment, combina la pintura amb la
música com a guitarrista i cantant del
grup de blues JN Band. A banda de tot
això, Pau Morales no es tanca a nous reptes.

Collage Girona

Cromàtic
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MOSSEGADES
Sergi de Meià, nou xef de
l’Hotel Casa Anamaria al
Pla de l’Estany
L’Hotel Casa Anamaria és un hotel
exclusiu situat en un entorn privilegiat a Ollers, a la comarca del Pla
de l’Estany. Inaugurat el juliol de
2014, l’Hotel ha apostat per oferir
experiències úniques tant culturals, turístiques com gastronòmiques. Amb l’objectiu d’oferir màxima qualitat, l’Hotel Casa Anamaria
ha fitxat a Sergi de Meià com a xef
de l’Hotel, un cuiner barceloní, amb
més de 20 anys d’experiència, especialitzat en cuina de proximitat.
La Carta de Sergi de Meià ha estat
elaborada en exclusiva per l’Hotel
Casa Anamaria, s’inspira principalment en el Pla de l’Estany, els seus
productes i productors. La base
és la cuina catalana, que es completa amb aportacions de cuina
internacional i creativa. Aprofitant
l’hort de l’Hotel i el contacte amb
masovers locals, Sergi de Meià ha
marcat l’objectiu de maximitzar
l’autoabastiment per produir el seu propi material gastronòmic. D’aquesta manera, Hotel Casa Anamaria oferirà experiències úniques que apel·lin a la cuina de les emocions.
Plats com el remenat d’ous amb caviar de truita de riu, la “parmiggiana” amb marisc,
el peix de Llotja amb essència de l’hort, l’Embolcall de vedella i formatge Mas Alba amb
flors de carbassó o el clàssic plat de formatges de postre, són un clar reflex de la cuina
que oferirà d’ara en endavant.

El Llambitast de Llambilles
L’Ajuntament de Llambilles, un any més ha celebrat dins els actes de Festa major del passat 11 de
juliol, el Llambitast, una idea molt original que incloïa 6 tastets per fer un bon sopar i un espectacle aquest
any a càrrec del Màgic Andreu. Hi han participat alguns dels millors restaurants de la zona i ha estat possible també gràcies a la
col·laboració per prendre bons “mojitos” de la sala Platea i la Sala de Ball de Girona. Es van fer un total de 23 degustacions diferents,
entre restaurants, cafès, rostisseries i una carnisseria. L’any vinent no us oblideu d’assistir al Llambitast 2016.
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Reportatge gastronòmic

Els cereals i el gluten

Silvia Castellví

Acadèmia Catalana de Gastronomia

Els cereals són els fruits/llavors d’unes plantes herbàcies (sense consistència llenyosa) de la família de les gramínies. Solen ser
plantes anuals i es conreen pels seus grans farinosos agrupats formant part d’una espiga.
Els grans dels cereals es troben bàsicament constituïts per fècula o midó (carbohidrat) i gluten (proteïna). Com a tals o transformats
en farina, sèmola o flocs, constitueixen la base de l’alimentació humana.

CEREALS AMB GLUTEN

Els principals cereals i pseudocereales
(amarant i quinoa) són els següents:

• blat (“Triticum vulgare Villars”).
• ordi (“Hordeum vulgare L.”).

Espanyol

Català

Francès

Anglès

trigo
centeno
cebada
avena
arroz
maíz
espelta
sorgo
mijo
alforfón
amaranto
quinoa

blat
sègol
ordi
civada
arròs
blat de moro
espelta
sorgo (melca)
mill
fajol
amarant
quinoa

blé
seigle
orge
avoine
riz
maïs
épeautre
sorgho
millet (mil)
sarrasin
amarante
quinoa

wheat
rye
barley
oats
rice
corn
spelt
sorghum
millet
buckwheat
amaranth
quinoa

• sègol (“Secale cereale L.”).
• espelta (“Triticum spelta “) i també la varietat escanda.
• farro (similar a l’espelta, ordi descascarillada
i a mitjà moldre o sèmola).
• blat khorasan (Kamut) (nom egipci del blat i una varietat
d’aquest últim).
• triticale (híbrid de blat i sègol).
• tritordeum (híbrid de blat i ordi).
• sorgo (“Sorghum bicolor o s. vulgare”).
Poc utilitzat en alimentació humana occidental.

CEREALS SENSE GLUTEN

El gluten

és un compost proteic d’origen vegetal (fibrina
vegetal) que es troba present, en quantitats apreciables, en la
farina de molts cereals de secà. Representa el 80-85% de les
proteïnes del blat i entre el 8 i 15% de la seva farina.
En la panificació el gluten és essencial, per ser el que confereix
la seva elasticitat al pa, contribuint a la retenció de l’anhídrid
carbònic (diòxid de carboni) produït per la fermentació.
El gluten és una barreja homogènia de dues proteïnes: la glutenina (una glutelina) i la gliadina (una prolamina), que reben
diversos noms particulars segons el corresponent cereal, si bé
solament es troben formant veritable gluten en tres cereals
(blat, sègol i ordi):
Donem a continuació una llista orientativa dels diferents cereals, separant els que contenen gluten d’aquells considerats
com a freturosos d’ell.

(no són apropiats per a l’elaboració de pa)
• civada (“Civada sativa L.”).
• arròs (“Oryza sativa L.”).
• fajol o blat sarraí (“Fagopyrum sculentum”).
• blat de moro (“Zea mays L.”).
• mill (“Panicum miliaceum”).
Pseudo cereals aptes per celíacs (no pertanyen a la família de
les gramínies, doncs es tracta de les llavors d’unes herbes).
• quinoa o kinwa (“Chenopodium quinoa L.”)
• amarant (família de la quinoa)
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MOSSEGADES
Gastromusical d’èxit a l’Escala
“Hem tancat el millor Gastromusical de
la història del festival”, així de satisfet es
mostra el cuiner i propietari del restaurant
El Molí de l’Escala, Jordi Jacas, ideòleg
del festival que a finals de juliol va tancar
la 9a edició. Artistes com Ismael Serrano,
Rafael Amargo i Maria Rodés han posat
la música d’aquesta edició, amb xefs com
Dani García, Carles Tejedor, Marc Joli i
Fran Vicente a la cuina. Més d’un miler de
persones han passat pel Gastromusical
que ha registrat una ocupació mitjana de
més del 92%. A més, s’ha penjat el cartell
d’entrades exhaurides per a la primera
nit del festival, que van protagonitzar el
xef malagueny Dani García i el cantautor
madrileny Ismael Serrano, per al Gastroflamenc que va tancar diumenge a la nit
el festival, amb el bailaor Rafael Amargo i
la cuina de Jordi Jacas i el seu equip, i per
al Gastrokids. D’aquesta edició del Gastromusical Jordi Jacas destaca que “hem
consolidat les dues noves propostes que vam estrenar l’any passat, la Nit de les Estrelles i el Gastrokids, i hem estrenat amb èxit les
dues novetats que vam proposar per aquesta edició del festival, el Gastrovermut i especialment el Gastroflamenc”.

11è aniversari del Museu de la Confitura de Torrent
El Museu de la Confitura, situat a Torrent,
celebra aquest any l’11è aniversari i com
cada any organitza una festa per transmetre als amics i clients l’ideari i els objectius que defineixen la nostra feina i el
nostre museu. Aquest any, coincidint amb
el 20è aniversari de la mort del dibuixant
El Perich, s’ha organitzat l’exposició «Oído
cocina!!» -humor gràfic a la cuina- de
24 humoristes gràfics que presenten les
seves vinyetes (més de 60) vinculades al
món de l’alimentació. Humoristes grà-

fics convidats: Forges, El Perich, Gallego
& Rey, Toni Batllori, Iu Forn, El Mundo
Today, Soto, Tamayo, Javirroyo, Atxe, Artsenal, Gastmans, Miguel Gallardo, Fer,
Kap, Sistema de Monos, El Koko, Miguel
Brieva, Julia Solans, Ventura i Coromina,
Jap, Albert Monteys, Guy Delisle, Manel
Fontdevila. L’exposició també comptarà amb un recull de dibuixos d’El Perich
relacionats amb l’alimentació, cedits per
la seva filla Raquel Perich. La idea i projecte d’aquesta exposició és a càrrec d’en

Jordi Nicolau. El tema de l’exposició engloba les confitures i la fruita, però amb
una vessant més amplia que gira entorn
als punts que defineixen el caràcter del
Museu: el consum de productes de temporada, la preservació de la biodiversitat,
l’exigència que els aliments siguin bons,
nets i justos, la filosofia Slow Food, la recuperació de tradicions gastronòmiques...
L’exposició es va inaugurar el passat 25 de
juliol.
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La Recepta

Xips de carbassó
i parmesà

Pilar Criado

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

Aquestes xips han estat tot un èxit al meu blog perquè és una recepta molt senzilla de fer, ràpida i que queda sensacional. Si les feu
segur que es converteixen en fixes al vostre receptari. “Crusti-fundent” és la paraula més adient per descriure la seva meravellosa
textura, una crosta aromàtica de parmesà, ben crocant i aromàtica, i un cor fundent de suau carbassó... Mmmm, una delícia! Us recomano moltíssim que les feu, són ideals per prendre en qualsevol moment del dia; acompanyant una cervesa a l’aperitiu, un deliciós
primer plat, una guarnició, o un pica-pica genial mentre mires un partit a la tele.

Ingredients
• 2 carbassons ben ferms
• 100 g de formatge parmesà ratllat, acabat de ratllar té més aroma
• Una mica de pebre negre acabat de moldre

Recepta
Preescalfem el forn, només el gratinador,
a 200º.
Netegem els carbassons, els eixuguem,
els traiem els dos extrems i els tallem a
rodanxes ben fines, amb un ganivet afilat
o, millor encara, amb una mandolina.
Els posem en una safata de forn folrada
de paper de forn i posem a sobre de cada
rodanxa de carbassó una culleradeta de
cafè de formatge parmesà ratllat i un
mica de pebre negre acabat de moldre.
Les gratinem uns 8 o 10 minuts, aneu
amb compte que es cremen de seguida
i les cremades amarguen i no són bones.
Un cop les veiem daurades ja estaran.
Haurem de fer més d’una safata, a mi
me’n van sortir quatre, així que si en tenim dues, mentre una es fa anem preparant la segona.
Deixem que es refredin una mica i llavors
les desenganxem del paper, ajuntem dos
xips posant les cares que no tenen formatge juntes i les que tenen formatge
cap a l’exterior, s’enganxen de seguida.
Aquest pas us el podeu saltar si voleu
però no genera molta feina, es fa en un
tres i no res i queda molt bé.
Per servir-les com a aperitiu o pica-pica
les podem posar en una cistelleta per al
pa folrada amb paper de forn o uns tovallons de paper, ja veureu com us torneu
fans d’aquestes xips, són ideals i estan de
vici!
Podeu veure l’elaboració pas a pas
d’aquesta i altres receptes al meu blog
“Les receptes que m’agraden”.
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MOSSEGADES
XIX Beca Xiquet Sabater d’hostaleria i turisme
Aquest juliol s’ha celebrat la fase final de la XIX edició de la Beca Xiquet Sabater a l’Hotel Aigua Blava, de la platja de Fornells, Begur, convocada per la Unió d’Empresaris
d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre i el mateix hotel; amb la col·laboració
de La Caixa i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
Els membres del tribunal han escollit el guanyador d’enguany, que ha estat Ivo Van
Oord, que destinarà l’import de la beca (3.036 euros) a cursar els estudis universitaris
d’Hotel Managment a la NHTV University de Breda, als Països Baixos.
El treball constava en la creació d’una empesa d’intermediació en habitatges d’ús turístic, per facilitar i posar en contacte als usuaris que desitgen realitzar una estada en un
allotjament d’habitatge, anomenat d’ús turístic, i els propietaris d’aquests habitatges.
La Beca Xiquet Sabater té com a objectiu facilitar l’accés a la formació als estudiants
del sector de l’hostaleria i turisme, com a màxima garantia per a la millora de la qualitat de l’oferta turística, alhora que suposa un homenatge permanent a Francesc Sabater i Mécre “Xiquet”, que fou president de l’entitat durant divuit anys i uns dels hotelers
més emblemàtics a la història del món hoteler a l’Estat espanyol.

Música en directe d’estiu
a Rupià
Durant aquest mes d’agost a la plaça
del bonic poble de Rupià s’hi fan concerts gratuïts cada dilluns. És una
manera interessant de passar las nits
d’estiu amb bon ambient i gaudint de la
música en directe amb grups molt interessants.
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En record de Natàlia Molero

Natàlia Molero
Directora de la Casa de Cultura de Girona
“Entrevista publicada el juny de 2013 a Girona Gastronòmica”

Llicenciada en Filologia Hispànica i Catalana per la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Periodista, escriptora,
professora... en definitiva, comunicadora. Sempre vinculada a la cultura. Creu
que la felicitat completa no existeix.
Mare de dos fills.

Un restaurant: La Penyora, de Girona
Un plat: La truita de patates i ceba de
la meva mare
Una cançó: “Purple Rain” de Prince
Una ciutat: Nova York
Una pel·lícula: El cazador, de Michael
Cimino
Una afició: Anar a l’Escala i gaudir
amb els amics
Com et defineixes: Convencional però
amb una ànima il·legal

Natàlia Molero dirigeix la Casa de Cultura de Girona des de l’agost del 2011 però
sempre s’ha mantingut vinculada al món
de la comunicació: participant a tertúlies, impartint classes a la universitat i
escrivint alguns llibres (Nardo, un torero
d’Olot i Aquí hi ha el meu pintallavis). Li
agrada comunicar, creu en la importància de fer-ho bé i intenta aplicar-ho a totes les facetes de la seva vida. La lectura
és una de les seves grans passions però
és molt estricta amb els llibres que ocupen la seva tauleta de nit. Li fascina tot el
que s’ha escrit al voltant de l’holocaust i
prefereix llegir assaig i biografia històrica
abans que novel·la.
Es declara una enamorada de l’Escala i
de les “corrides” de toros. Va defensar els
braus en una compareixença al Parlament
de Catalunya en contra de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que es va presentar a favor de l’abolició. Admet, però, que
no van aconseguir centrar el debat en el
vessant de manifestació cultural sinó que

va derivar cap al binomi Catalunya-Espanya. Molero defensa sense complexos
la seva afició a les “corrides” de toros i
situa la voluntat abolicionista a un canvi
de mentalitat, la d’haver-nos convertit en
una societat més urbanita i allunyada de
la tradició agrícola i ramadera, on tradicionals animals com aquests creen un cert
rebuig.
Delegada territorial de cultura a Girona,
cap de gabinet del conseller de cultura durant l’últim govern de Jordi Pujol i
directora de la Filmoteca de Catalunya.
Amb tot ha gaudit i, sobretot, ha après
però és incomformista i creu que la felicitat completa no existeix. Ara, darrere la
direcció de la Casa de Cultura de Girona,
treballa per posar en valor el talent gironí
i per captar tot aquell altre que ve de fora
en forma d’iniciatives i col·laboracions
interessants. Passat el Girona, Temps de
Flors, des de la Casa de Cultura ja es preparen per l’altre gran esdeveniment de la
ciutat com són les Fires de Girona. Molero ens avança que preparen una exposició dedicada a l’escriptor gironí Jaume
Ministral Masià, seguint amb la voluntat
de recuperar personatges de l’oblit. Ministral Masià va ser guionista de Capri i
autor de Ciutat petita i delicada, un llibre
dedicat, com no podia ser d’una altra manera, a Girona.
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BERENARS, SOPARS
MENÚ DIARI
CARNS I MARISC

Restaurant - Marisqueria

Mariscada per a 2 persones
ENTRANT FRED / ENTRANTE FRÍO
·
·
·
·
·
·
·

4 OSTRES / OSTRAS
6 CLOÏSSES GALLEGUES FRESQUES / ALMEJAS GALLEGAS FRESCAS
2 PITS / PECHOS
2 NÈCORES / NÉCORAS
10 CARGOLS DE MAR / CARACOLES DE MAR
MUSCLOS AL VAPOR / MEJILLONES AL VAPOR
ESCOPINYES AL VAPOR / BERBERECHOS AL VAPOR

SEGON CALENT / SEGUNDO CALIENTE
·
·
·
·
·
·
·

6
8
2
4
4
4
1

CLOÏSSES / ALMEJAS
NAVALLES / NAVAJAS
PETXINES VARIADES / ZAMBURIEÑAS
LLAGOSTINS TIGRE / LANGOSTINOS TIGRE
ESCAMARLANS / ESCAMARLANES
GAMBES / GAMBAS
LLAMÀNTOL / BOGAVANTE

*El preu i/o algun producte del marisc pot variar segons condicions meteorològiques, temporada, mercat,...
El precio y/o algún producto del marisco puede variar según condiciones meteorológicas, temporada, mercado,...

AQUEST ESTIU

SOPARS A LA FRESCA!
Els divendres nits de Karaoke,
I els dissabtes, SOPAR-BALL
amb el duet Joan i Anna
T. 972 171 297 · www.canmanolo.com
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La Recepta Dolça

Milfulls de nata
amb llimona macerada
INGREDIENTS
• Pasta de full
• 2 llimones
• 250 g de sucre
• 250 ml d’aigua
• 500 ml de nata
• 50 g de sucre

Lluís Blanch

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

MACERACIÓ DE LES LLIMONES
Tallar les llimones de la forma més petita possible. Fer un almívar amb el sucre i l’aigua i deixar que
bulli dos minuts amb les llimones. Deixar refredar.
PROCEDIMENT
Coure la pasta de full a 210 graus lleugerament ensucrada. Un cop freda, tallar en porcions. Muntar
la nata amb 50 grams de sucre. Barrejar les llimones fredes prèviament escorregudes. Muntar els
milfulls amb capes de full i nata amb llimona macerada. Decorar al gust.

HISTÒRIA
La història explica que els grecs i els musulmans treballaven masses amb formes fines
fent capes amb mel i fruits secs. Aquestes
postres d’avui tenen origen francès. L’any
1867 la pastisseria Seugnot de París va treure a la venda un curiós pastisset format per
capes fines de pasta de full caramel·litzat
amb crema de vainilla. Avui dia es comercialitza arreu del món de tots els gustos imaginables. Segons el tipus de cuina, poden ser
dolços o salats.

El que presentem avui és un suau i refrescant mil
fulls de nata amb llimona macerada lleugerament
àcida. El cruixent de pasta de full pot sorprendre
els vostres convidats.
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La Vinya

Els Còctels

Agustí Ensesa

Mariona Vilanova

ANALISTA VITIVINÍCOLA I SOMMELIER

La rotonda dels taps
de Cassà de la Selva
Des de fa un parell de mesos les persones que circulem habitualment per la carretera de Girona a Sant Feliu de Guíxols, tenim
la satisfacció de poder gaudir, a la rotonda d’entrada de Cassà de
la Selva, de la magnífica composició artística de 7 taps gegants de
vi i cava que ens recorden la important activitat industrial surera
que des de fa molts anys es desenvolupa en aquesta simpàtica
població de la Selva.
La rotonda dels taps de Cassà de la Selva està composta per 7
taps de vi i cava que fan 250 centímetres. El disseny de la rotonda
va ser a càrrec del dissenyador Juan Pablo Paz Vázquez. Els taps
de suro van ser fets per en Carles Cadús de l’empresa Elements
en volum, S.L. de Barcelona. Per fer els taps, en Carles va fer la
forma en fang i després en va treure un motlle de guix, seguint el
mateix procés que s’empra per fer qualsevol escultura.
A partir d’aquí, aquestes formes estan envoltades de resina de
polièster reforçades amb fibra de vidre. Els taps estan collats sobre una placa de ferro que es troba, al mateix temps, aguantada
amb uns rocs de formigó al terra. El temps que es va tardar per
fer aquests taps de suro va ser de dos mesos i mig. L’obertura
de la rotonda va ser al mes de maig de 2015. No hi va haver cap
inauguració oficial ni pública.
L’objectiu de dissenyar una rotonda d’aquest estil a l’entrada de
Cassà de la Selva era el de dotar el poble d’una marca pròpia. Cassà
és el poble que fabrica més taps de suro de tot Catalunya i aquest
és un dels punts forts del municipi que cal que la gent associï amb
la indústria surera i tota la cultura que hi ha al seu voltant. Aquesta
és la línia amb què treballa el nou ajuntament i per això la fira de
Santa Tecla que se celebrarà el 19 i el 20 de setembre girarà al
voltant del tap de suro i la cultura surera del poble.
Les persones amants del món del vi no podríem entendre que un
vi d’alta qualitat no fos tapat amb un bon tap de suro. Vins i caves
mítics com Vega Sicilia, Chateau d’Yquem, Finca Garbet de Perelada o el champagne Cristal Roederer així com d’altres sempre
estan tapats amb un tap de suro de qualitat, i moltes vegades elaborats a Cassà de la Selva. Convidem a tothom a visitar el poble i
a participar als actes que tindran lloc per Santa Tecla els propers
19 i 20 de setembre.

BARMAID PROFESSIONAL

Japanese Iced Tea
Ingredients

Decoració

• 1,5 cl Vodka
• 1,5 cl Rom blanc
• 1,5 cl Ginebra
• 1,5 cl Licor de meló
• 3 cl Sweet and Sour *
• Refresc de llima llimona

• Espiral o rodella de llima i una
cirera vermella.
* Es pot substituir per suc de
llimona natural i un xic de
sucre

Omplirem un got de beguda llarga amb glaçons i seguidament,
ho remourem amb una cullereta
imperial per tal que quedi ben
fred. Aquest és un cocktail que
podeu preparar de diverses maneres, així que trieu la que creieu
que us anirà millor. La primera,
seria barrejar tots els ingredients en una coctelera excepte
el refresc, donat que es tracta
d’una beguda carbonatada. A
continuació, servíriem la barreja
al got, i tot seguit, afegíriem la
llima llimona i ho remenaríem
una mica per tal que quedés un
combinat homogeni. La segona
manera seria afegir directament
en el got que hem refredat prèviament, tots els ingredients en l’ordre de la recepta i barrejar-los
lleugerament.
Tot i que el seu nom ens enganya una mica, aquest Long Drink no
porta te. Passa el mateix amb un altre cocktail que, segurament,
molts de vosaltres coneixeu i que ve de la mateixa família: el Long
Island Iced Tea. Aquesta famosa combinació substitueix la ginebra
per tequila i triple sec i la llima llimona per refresc de cola. El color és l’únic que se li assimila, ja que el toc marronós que li aporta
la cola és el que fa que sembli un te fred. El gust, per descomptat,
es desvia un xic.
Amb el seu color verd i el toc vermell de la cirera, aquest Japanese
Iced Tea entra per la vista. És probable que la primera impressió
que podem tenir quan llegim els ingredients sigui que ens trobem
davant d’una combinació forta. No obstant, el gust subtil de meló,
el toc cítric del Sweet and Sour i la dolçor que aporta la llima
llimona fa que la sensació alcohòlica en boca no sigui tan potent
com ens podem imaginar en un principi. Això sí, és un cocktail
perillós, perquè encara que no ho sembli l’alcohol hi és.

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

La importància del servei
Mai hem dubtat del paper de primer ordre
que té la cuina, dins d’aquest món tan complex i en constant evolució com és el de la
gastronomia.
Potser sense adonar-nos-en hem deixat de
banda la importància que tenen les persones
que atenen els nostres clients dins del menjador. Amb freqüència oblidem que la nostra
indústria, com tantes altres, es basa en una
secció que produeix i una altra que promociona i ven. Amb la responsabilitat d’ambdues,
els nostres clients consumeixen el producte
comprat dins de les mateixes instal·lacions,
això suposa que qualsevol oblit, equivocació
o falta d’atenció dóna lloc al conegut comentari “sí, sí, el menjar bé, però al servei li falta
molta professionalitat”.

“Darrere de cada gran
xef, existeix com a
maitre o director un gran
professional”
Si analitzem els grans restauradors de les
nostres comarques, veurem que, darrere
de cada gran xef, existeix com a maître o
director un gran professional que, davant
d’una ben entrenada brigada de cambrers
que amb perícia, experiència i gràcies a una
professió, dóna peu a què tot client que els
visita surti d’aquell establiment donant la
mà i les gràcies per l’excel·lent menjar i les
atencions rebudes.
Això fa que el xef se senti més segur en la
seva difícil tasca perquè sap que a la sala té

més que col·laboradors, amics sincers, que
tots junts lluiten per un mateix ideal, una
professió i una indústria.
Si en alguna època aquesta complicitat entre
cuina i servei donava la sensació del contrari, crec fermament que l’evolució de la vida,
l’interès i l’afany per la formació donà peu a
què els nostres joves, tant de cuina com de
serveis, busquessin noves experiències en
hotels i restaurants de categoria nacional o
formació a l’estranger donant un pes molt
important de cara a una millora professional i personal. També les excel·lents escoles
d’hoteleria que tenim a Catalunya contribueixen a aquesta formació tècnica i humana,
creant aquest enteniment tan necessari
entre tots els departaments que formen el
conjunt d’un hotel o restaurant.
Fa un temps vaig assistir a una conferència-col·loqui, donada per un expert en hoteleria i turisme. El ponent deixà molt clar
la diferència entre hotel de vacances i hotel
de ciutat, com canvia la mentalitat del client
en una situació o en l’altra, però el que em
cridà més l’atenció és que, segons la seva
experiència, el 80% dels turistes que visiten
Catalunya el seu únic contacte amb la gent
del país és a través dels professionals que
els atenen en els hotels i els restaurants.
Això ha de mentalitzar els centres de formació professional d’hoteleria i més, a la
secció de serveis, de la formació tècnica,
humana i cultural que cal donar als seus
alumnes.
Tots els alumnes de les escoles d’hoteleria volen arribar al més alt nivell, tenint
com a referent els grans xefs o maîtres del

Vicenç Andreu

moment. Cal fer-los comprendre les hores
d’estudi, treball, sacrifici i dedicació que
són necessàries per assolir-ho. Explicar-los
que tenen el mateix camí per davant i que
cal aprofitar el temps i les circumstàncies
que ens dóna la vida. Que no s’han de sentir
mai fracassats. L’hoteleria ens ofereix infinitat de possibilitats, sols cal analitzar les
nostres prioritats i si aquestes ens marquen
voluntat i estimació cap a aquesta professió,
endavant, que amb perseverança i treball
aconseguiran una digne ocupació en aquesta indústria tant d’actualitat.

“No hem de caure en l’error
de creure que el cambrer
és sols un transportista de
plats”
El més important és no desanimar-se i, tot
i la moda de servir els aliments ja emplatats, no hem de caure en l’error de creure
que el cambrer és sols un transportista de
plats, això mai! Cal moure’s, viatjar, observar, estudiar, teniu un futur extraordinari
per davant. Aprengueu idiomes, podeu ser
Mestres en tècniques d’enologia, tècniques
d’harmonia entre plats i vins, tècnics de
self-service, de banquets i bufets, tècniques
de cocteleria i de serveis especials… Personal de sala amb aquesta formació està destinat a ser també una estrella dins d’aquest
univers tan exigent com és el món de l’hoteleria i la gastronomia.

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

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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Parlem amb...

Salvador Garcia-Arbós
Periodista

“El Bulli va canviar la gastronomia mundial”
Nascut a Besalú el 1962, és un aficionat a la gastronomia, àmbit que ha esdevingut la seva especialitat
com a periodista. A part d’escriure cròniques polítiques i socials durant quasi 25 anys a el diari El Punt de
Girona, també ha treballat com a inspector per a guies com Gourmetour i Lo mejor de la gastronomía, i
col·labora en revistes com Descobrir Cuina, Sentits o a 7caníbales.com.

Tothom pot ser entès en gastronomia?
La sort que tenim és que estem en un
territori on han passat coses extraordinàries en els últims 25 anys. Ara El
Celler de Can Roca i abans El Bulli. La
gastronomia mundial va canviar gràcies
a El Bulli, i tenim la gran sort que El Bulli
és a Roses. Però per si algú pensa que
era flor d’estiu, resulta que passen quatre dies i arriba El Celler de Can Roca. Vol
dir que aquí ja estaven passant coses. A
més, si t’ho mires a nivell històric, Josep
Mercader ja havia començat a canviar la
cuina catalana des d’El Motel de Figueres, que és un mite. La desgràcia és que
el senyor Mercader, amic de Josep Pla,
va morir abans d’hora. Era un contemporani d’Arzak. Vull dir que hauria fet
molta feina i creat escola amb deixebles,
si aquest senyor que venia de l’època en
què les cuines eren de carbó, hagués superat l’asma fatal. També tenim els Cinc
(restaurants) de l’Empordà –Carles Camós, Jordi Budó, Lluís Cruañas, Eduard
Gascons i els germans Jaume i Josep
Font. Vull dir que sempre hem estat en
una zona molt potent a nivell gastronò-

“El Bulli revoluciona
la cuina de la mateixa
manera que Apple
va revolucionar les
comunicacions amb
l’entrada de l’iPhone.”

mic i a nivell històric, i vulguis o no, això
ha acabat influint en molts restaurants
de la zona i tots en general hi acabem
entenent en gastronomia. Ho hem mamat sense sortir de Girona.
Sí, però la valoració que es fa avui de la
gastronomia és molt diferent de la que
es feia uns anys enrere.
Uns anys enrere, sense sortir de Girona,
ja hi havia dues fleques que feien un pa
extraordinari, en forn de llenya. L’última
va tancar el 2005. A la ciutat de Girona hi
havia el restaurant La Rosaleda, a la Devesa, i el restaurant Cal Ros, a les Voltes
d’en Rosés. La gent feia pelegrinatges al
Motel. Vull dir que és un lloc on sempre
s’hi ha menjat bé. Tenim la sort de tenir
mar i muntanya, Roses, Blanes i Palamós
com a ports grans i després els petits,
com l’Escala, El Port de la Selva o Llançà.
Però jo el que vull destacar sobretot és el
que representa El Bulli. Abans del Bulli
tota la cuina era clàssica, afrancesada. El
Bulli revoluciona la cuina de la mateixa
manera que Apple va revolucionar les comunicacions amb l’entrada de l’iPhone.
La feina que fa El Bulli amb la cuina és la
mateixa que fa l’Steve Jobs amb l’iPhone,
la fa lliure. És com la poesia alternativa.
Tu tens l’abecedari però oi que pots combinar les lletres i les paraules com vulguis?
A quina època situes aquest canvi que va
aportar El Bulli?
Entre el 1992 i el 2011 El Bulli ho canvia
tot. L’any clau és el 1996. La gent pren
consciència del canvi. El 1996 una publicació que es diu Gault&Millau va donar
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“És important que els
cuiners siguin tècnics,
han de tenir una
gran tècnica i un cap
privilegiat”

una puntuació de 19 sobre 20 a El Bulli i
Lo Mejor de la Gastronomía, de l’inefable
Rafael García Santos, també li va donar la
nota màxima i va alertar que era el restaurant més innovador.
Creus que la cuina avui és més tècnica
que no pas de fogons?
És important que els cuiners siguin tècnics. És com el jazz, a mi m’agrada molt
el jazz. En Miles Davis, com a trompetista
és el millor que hi ha hagut mai i com a
músic també, i per tocar així s’ha de ser
molt tècnic. S’ha de tenir una gran tècnica i un cap privilegiat, com els grans
cuiners. En Ferran Adrià és com el Michel
Jordan jugant a bàsquet. Va començar a
fer coses que no s’havien fet mai.
Vas arribar al món de la gastronomia i al
periodisme per casualitat?
Sí, el 1987 vaig començar a El Punt, un
any després que Espanya hagués ingressat a la Unió Europea. Aleshores es van
començar a fer màsters i coses d’aquestes a Brussel·les i m’hi enviaven a mi.
Jo havia estudiat enginyeria agrícola. La
Unió Europea en aquell moment era agricultura. Vaig enganxar aquest moment i
vaig arribar a la gastronomía i al periodisme a través de totes aquestes casualitats. I un dia del 1985, un savi italià, de
qui no recordo el nom, va venir a fer unes
jornades a Girona sobre la vaca de llet.
Una de les reflexions més destacades
d’aquest savi va ser que el més important
de l’agricultura no era la producció en si,
sinó el valor afegit que se n’obtenia. I el
valor afegit de l’agricultura és la gastronomia; allà on poden fer els diners els

pagesos és transformant els seus productes. La clau del sector primari és la
seva transformació.
Com valores el teu pas per El Punt?
Hi he viscut una de les etapes més importants de la meva vida. Vaig començar
el 28 d’octubre de 1987 fins el 31 de juliol
de l’any 2011. L’última cosa que vaig fer
va ser la crònica del tancament del Bulli.
Ara, el mes d’abril d’aquest any, hi vaig
començar a fer cròniques de nou.

Diuen que quan fa molts anys que treballes en un diari, acabes no sent amic
de ningú.
El que sí que puc dir és que vaig acabar
fent molts amics. Jo crec que la gent intel·ligent sap diferenciar la feina que fa
un i el que és l’amistat personal. Un periodista ho és tota la vida. Hi ha vegades
que quan surt una notícia necessito navegar-ho per tot arreu. I si m’assabento
d’una cosa, jo truco per assabentar-me’n
i per explicar-la als companys en actiu.
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El Fòrum Gastronòmic
del 15 al 17 de novembre a Girona

El Fòrum se celebrarà al Palau de Congressos i Palau de Fires del 15 al 17 de novembre. En aquesta ocasió l’arròs serà protagonista
de diverses sessions de cuina en directe a més de disposar d’un espai de restauració amb una oferta variada d’arrossos i celebrar un
innovador concurs amb aquest ingredient.
El programa d’activitats comptarà un cop més amb professionals de primer nivell. Destaquen els germans Josep, Joan i Jordi Roca,
Jordi Cruz, Sergio i Javier Torres, Dani García, Paco Pérez, Ángel León, Ricard Camarena, Fina Puigdevall, Nandu Jubany, Xavier Pellicer, Mateu Casañas, Eduard Xatruch, Oriol Castro, Kiko Moya i Carles Tejedor. Cal subratllar també la presència de xefs empordanesos com Javier Cabrera, Albert Sastregener, Marc Gascons i Quim Casellas. Al Fòrum també hi assistiran els xefs francesos Alexandre
Mazzia i Christophe Comes i els italians Alessandro Negrini, Carmelo Chiaramonte i Pietro Leemann.
Fòrum Vi organitzarà sessions amb els especialistes Joan Gómez Pallarès, Carlos Orta i Pepe Ferrer. Menció molt especial per l’espectacular sessió que Josep Roca celebrarà a la Sala Cambra de l’Auditori de Girona en la què farà una nova interpretació de “6 vins
sentits”, que el 2007 tingué un èxit sense precedents. D’altra banda, tindrà lloc un cop més el Fòrum Dolç Pastry Revolution amb
tallers a càrrec de Raul Bernal, Fernando Sáenz, Alejandra Hurtado, Rafa Delgado, Sergi Vela, Josep Mª Ribé, Enric Rovira, Ramon
Morató, Pere Castells i Íngrid Farré a més de l’italià Corrado Assenza.
Les sessions de l’Auditori són de lliure accés amb la compra de l’entrada al recinte. Per als tallers i les demostracions de cuina en
directe amb degustació, és necessària inscripció prèvia. Tenen un preu de 20 euros excepte l’exclusiva sessió de Josep Roca que té un
preu de 50 euros. Les places són limitades.
El programa d’activitats també inclourà una nova edició del premi Cuiner de l’Any en col·laboració amb La Vanguardia i al qual optaran
5 candidats, una altra dels Premis Mercader, que reconeixen la trajectòria professional de cuiners, enòlegs, responsables de sala,
productors i divulgadors de la cultura culinària catalana, i juntament amb el grup Vilar Riba s’organitzarà una nova edició del Fòrum
Empresa amb Joan Roca, Marc Gascons, Carlos Cabrera, Carles Tejedor i Enric Milà; per la qual també cal inscripció.
El Fòrum comptarà, com sempre, amb un gran espai firal on hi seran representades les millors empreses del sector.

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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BOCA CHICA, EL TEU LOCAL DE MODA
A SANT ANTONI DE CALONGE
MENÚ DIARI A 18 EUROS TOT INCLÒS:
AMANIDA DE CONTRASTOS,
CALAMARS ANDALUSA,
PAELLA O FIDEUÀ
POSTRES, VI I AIGUA
• ÀMPLIA CARTA AMB DINARS I SOPARS
• OBERT CADA DIA DE LES 11 DEL MATÍ A LAS 2 DE LA MATINADA
• GRAN VARIETAT DE CÒCTELS, COMBINATS I SUCS NATURALS
• SITUAT ARRAN DE MAR DAVANT L’ESPIGÓ DEL MIG
• PREUS PER A COLLES I GRUPS
• TOTS ELS DIMECRES D’AGOST, VINE A BALLAR SALSA!

p Mundet,38
Passeig Jose
de Calonge
Sant Antoni
650 600
Telèfon 972
625 655 989
Que no falti

de res !
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La recepta

Poh Pia Yuan /
Rotllo de vegetal
Ingredients:

Elaboració:

• 1 full de paper d’arròs gran de 22 cm
de diàmetre
• 2 fulles d’enciam lollo
• Un grapat de brots de soja
• Una mica de pastanaga ratllada
• 50 g de fideus d’arròs hidratats
i escorreguts
• 5 Festucs trinxats
• 2 Cues de llagostins pelades
• 3 Fulles de menta

Per començar posem a coure al vapor els
fideus i les cues de llagostí durant 5 minuts.
Mentrestant, reguem completament la
fulla de paper d’arròs amb aigua i per
què no s’ens enganxi quan es faci toba, la
reservem sobre un drap de cuina.

Ingredients per la vinagreta:
• 100 ml d’aigua
• 2 Cullerades soperes de vinagre
• 1 Cullerada sopera de sucre
• Xili a gust
• Una mica de pastanaga picada
• 1 dent d’all picat
• Un raig de salsa de peix Thai

Mentre la fulla d’arròs es fa tova podem
posar-hi a sobre les fulles d’enciam, els
brots de pastanaga ratllada, els cacauets
triturats i les fulles de menta.
Quan els fideus i els llagostins ja estan
a punt, els retirem i els deixem refredar
abans de posar-hi a sobre la resta d’ingredients.
Tallem les cues de llagostí en dos trossos, per la part del llom de manera que
quedin ben simètrics i els posem sobre el
paper d’arròs, davant de la resta d’ingredients de manera que es transparenti la
fulla un cop enrotllat.

Yonwang
Restaurant Mizuna THAI

Gastronomia asiàtica que fusiona
els plats de la cuina xinesa,
japonesa i tailandesa.
Situat a la zona Devesa,
ofereix un nou ventall de gastronomia
per sortir de la rutina.
c/ Riu Güell, 60-64
17005 - Girona
Horari:
12.00-16.30 | 20.00-00.00
Preu Menú: 11E
Tres plats + beguda + postre

Parquing Gratuït

Segueix-nos a:

Rotllo d’estiu amb paper d’arròs farcit de fideus i brots de soja natural.
Recepta dietètica ideal per l’estiu, menjant bo i sa.
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GUIA GASTRONÒMICA

Noray

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

Una cuina pròpia, de la terra, de temporada. Mediterrània.
Oferim una carta elaborada acuradament que introdueix
els productes quan estan en el seu moment òptim. Un ambient agradable i tranquil, on pot gaudir d’una gran vetllada
a la vora 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 Galligants.
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. 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.

Kroker’s
T. 972 22 51 30
Crta. Sant Gregori, 14
17004 Girona
(Cinemes OCINE 3D)
krokersgirona@gmail.com
www.krokersgirona.com

Pizzeria, pasta, plats combinats, entrepans, amanides,
complements.
Tenim terrassa amb televisió exterior i amplis aparcaments.
Vine a provar les noves pizzes!

38 | 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 la 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

MENJA’T EL CINE
Pitu Anaya

PERIODISTA

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

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.

EL SECRET:
al migdia de dimecres a diumenge.
CUINAR AMB MOLT Obert
D’AMOR

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

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

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 DIRECTOR: ALFONSO ARAU
PRODUCTOR: ALFONSO ARAU GUIÓ: LAURA
ESQUIVEL MÚSICA: LEO BROUWER FOTOGRAFIA:
STEVEN BERNSTEIN I EMMANUEL LUBEZKI
REPARTIMENT: LUMI CAVAZOS, MARCO
LEONARDI, REGINA TORNÉ, ADA CARRASCO

Restaurant Celler la Brasa de Riudarenes
Restaurant Celler la Brasa de Riudarenes és un dels clàsSINOPSI
sics de la gastronomia
gironina. Amb plats abundants i de
Història d’amor ambientada a Mèxic l’any 1910. Mamá
Elena viu en un ranxo amb les seves tres filles, Rosaura,
gran qualitat i amb una
carta
molt
àmplia
Gertrudis
i Tita. La tradició
familiar diu
que la filla petita, de cuina tradiciocuidar a la seva mare fins els últims dies de la seva
nal catalana: guisats,havida.de“platillos”,
canelons, les patates amb
El jove Pedro i Tita estan completament enamorats però
allioli a la brasa, cargols,
el aquesta
rostit
la mare no aprova
relació i d’ànec,
li demana que es conill i bolets de
casi amb la gran de les tres filles. Tita, viurà un calvari
temporada. També disposa
d’un
durant la resta de la
seva vida. acollidor celler. Obert cada
dia al migdia, els dilluns també.
HG00002224

Joan Vicens

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

Ofertes especials en pollastres a l’ast i fideuà. Pots pagar
Rostisseria i càtering
amb
la targeta RES.

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

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 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 i terrassa per esmorzar, dinar o fer els sopars a la
fresca. Tancat per vacances del 3 al 24 d’agost inclòs

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

NOU OUTLET
MODA DONA
MODA HOME
MODA NEN
COMPLEMENTS
CALÇAT
ACCESSORIS

PRIMERES MARQUES
AL MILLOR PREU!
VINE A COMPROVAR-HO!
OBERT DE DILLUNS A DISSABTE DE 9:30 A
21 HORES I ELS DIUMENGES DE 9:30 A 14 I
DE 16 A 21 HORES

ESTEM A LA CARRETERA
GIRONA-QUART ENCREUAMENT
CARRETERA MONTNEGRE
(ANTIGA NAU DE BIMBO) A QUART
Telèfon: 972 907 008
Facebook: Outlet premium

