OCT/NOV 2012 - NÚMERO 2 - 3,50 €

REVISTA DE TURISME, VIATGES I GASTRONOMIA
www.gironagastromonica.cat

Restaurant Les Cols d'Olot
Les dues estrelles Michelin
de Fina Puigdevall
I TAMBÉ

Com fer un lluç amb figues amb Anna
Albar, directora de Fira de Girona

Parlem de Nous Crespianes amb Miquel Ordis
Cuinem els calamars farcits amb salsa de civet de la
Taverna de l'Abat i l'steak tartar del Restaurant Cal Ros

VINE A VEURE'NS
A LA FIRA
DE MOSTRES

GRUP MODELAUTO
Ctra. Santa Coloma, 85 - Tel. 972 23 62 12 - Girona
www.giracc.com - info@giracc.com

SUMARI

EDITORIAL

NÚM:
2
OCT/NOV 2012

GIRONA

04 AMB GUST
A TAULA TAMBÉ S’APRÈN
05 PARLEM DE... NOUS CRESPIANES
ORGULL GIRONÍ
PATÉ DE POLLASTRE I NOUS
08 DIT I FET
AMANIT AMB ELIXIR DE L’EMPORDÀ
10 EN PORTADA
RESTAURANT LES COLS D’OLOT
12 PAGESIA I PRODUCTES DE L’HORTA
TOCAT DEL BOLET
13 LA VINYA
COCTELERIA SENZILLA I DIVERTIDA
14 L’ARTICLE CENTRE ENOLÒGIC I LÚDIC
COLL DE ROSES
16 MOLT PERSONAL LLUÇ AMB FIGUES
AMB ANNA ALBAR, DIRECTORA DE FIRA
DE GIRONA
18 LA RECEPTA DEL XEF
CALAMARS FARCITS AMB SALSA DE CIVET
i STEAK TARTAR DE VEDELLA
20 CUINES DEL MÓN... HONDURES
“ENCHILADAS”
22 EL REBOST NUTRICIONAL
EL QUE “GUARDES” AL TEU FRIGORÍFIC
24 TURISME BALNEARIS DE BUDAPEST
26 RECOMANEM
LA SALA DE CANET D’ADRI
28 REPORTATGE LA PREUADA CASTANYA,
MONIATOS I PANELLETS, INFORMACIÓ
NUTRICIONAL, PANELLETS DE PINYONS
i ÀNEC AMB CÍTRICS
33 AVUI SORTIM

Paco Baso
Periodista
pbaso@gironagastronomica.cat

www.gironagastronomica.cat
www.gironagastronomica.es
www.gironagastronomica.com
www.facebook.com/gironagastronomica.cat
Director i editor: Paco Baso
Avda. L´Amical Mauthausen, 64 - 17007 Girona
Redactora en cap i correctora: Marta Avellaneda
Consell de redacció: Paco Baso, Marta Avellaneda
i Ferran Rodríguez
Col·laboradors: Salvador Garcia-Arbós, Agustí Encesa, Pere
Mià, Josep Maria Ortega i Dra. Anna Costa
Nutricionista: Dra. Anna Costa Corredor
Disseny i maquetació: Ferran Rodríguez
Fotografia: Claudi Girval
Serveis Informàtics: Xavier Grabulosa
Impressió: Impremta Pagès
Repartiment: Provincia de Girona, Barcelona Capital,
i Perpignan
Publicitat: Albert Almeda
aalmeda@gironagastronomica.cat - 607 18 87 44
Han col·laborat en aquest número: Miquel Pujolar,
Nuri Lladó, Isabel Masó i Sonia Labrador

vs CATALUNYA NORD

No hi ha cap dubte que la província de
Girona és la capital de la gastronomia,
encara que oficialment no tinguem
aquesta distinció. Gràcies als nostres
cuiners, que han treballat molt dur per
elevar la cuina gironina al màxim exponent, podem creure’ns els millors.
De fet, segurament molts turistes venen atrets per aquesta fama de bons
cuiners, bons productes i per la pròpia
personalitat gironina.
A Barcelona sempre s’han queixat
de Madrid, diuen que tenen millors
carreteres i millors infraestructures.
Doncs a Girona no només ens queixem de Madrid sinó també de Barcelona. I és que realment no es té en
compte que la nostra província és la
porta nord del país. No us passa que si
visiteu una casa i veieu el rebedor brut
o deixat penseu que probablement la

resta de l’habitatge sigui igual de brut
o deixat? Doncs és el que li deu passar
a qualsevol turista que creui la nostra
frontera. Es troba, a la porta del país,
amb una carretera nacional que és un
comptador de forats (si no, que ho
preguntin als motoristes) i amb una
connexió d’Alta Velocitat inexistent
més enllà de les vies. Si realment
volem ser europeus, Girona hauria
d’haver estat la primera província que
connectés Catalunya amb Europa.
Potser des d’aquí tampoc ho hem
sabut comunicar prou bé però estic
segur que a Madrid encara hi ha qui
no acaba de situar Girona, mentre
d’altres encara es pensen que som Gerona, i, mentrestant, des de Barcelona
es culpa Madrid de tots els mals. En
definitiva, fotut qui queda: la nostra
província.
A vegades penso que Girona s’hauria
de plantejar fer costat a la Catalunya
nord i unir-se al Rosselló en una sola
nació. Una altra opció és la que defensa un amic meu: envair Andorra.
Assegura que com que ells no tenen
armes, només tenen canons i són de
neu, la victòria està pràcticament garantida. D’aquesta manera passaríem
a ser catalano-andorrans i fora problemes amb Madrid.

Dipòsit legal: GI-1106-2012
GironaGastronòmica.cat no es fa responsable de les opinions dels seus col·laboradors.
Només els seus autors en són responsables.

Fotografia: Miquel Badosa
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AMB GUST

A TAULA TAMBÉ S’APRÈN
Marta Avellaneda
Periodista
mavellaneda@gironagastronomica.cat

Anar a dinar o a sopar amb algú et
pot dir molt de la seva forma de ser
i de la seva forma de moure’s per
la vida. Està clar que influeix molt
el grau de confiança que comparteixis amb la persona o persones que
t’acompanyen, però si ens hi aturem
un moment en podrem extreure algunes reflexions.
Jo personalment sóc de les que no
m’agrada deixar res al plat, ja sigui
al restaurant o a casa. Ho dic per qui
té com a costum, com a mania o com
una simple qüestió d’educació mal
entesa, el fet de deixar sempre restes
al plat. No per ser primmirada, però
sempre he entès que no cal desaprofitar el menjar per una simple qüestió de deixadesa. Moltes vegades ser
curós en petits detalls com aquests
pot significar no només ser rigorós
i, en certa manera, pràctic sinó també valorar els petits plaers de la vida
i, sobretot, l’esforç o l’anhel que hi
pot haver darrera qualsevol petita
acció.
D’altra banda, no sé si us incomoda el fet de menjar amb algú capaç
de cruspir-se el seu plat en el temps

que vosaltres tardeu en agafar els
coberts. Confesso que sóc d’aquests
i entenc que algú es pugui sentir
pressionat, sobretot si us preneu el
vostre temps en degustar tot allò que
aneu introduint al vostre paladar.
Com a defensa, que no com a atac,
afegeixo que tampoc es pot entendre
com una vetllada òptima el fet de tenir un company de taula que passeja
cada cullerada per tots els racons de
la boca abans d’encaminar-la a on li
toca anar: gola avall. En aquest cas
crec que totes les masses piquen i
que en aquestes situacions influeix
de forma clara les paraules per segon que sorgeixin de les boques
respectives. Jo perquè prefereixo escoltar que parlar, per tant em quedo
amb la calma com a companya de
taula. La rapidesa ja la poso jo.
En definitiva, el meu modest consell és que gaudiu al màxim de tots
els àpats, sols o acompanyats. Això
sí, si aneu acompanyats intenteu
sempre pagar a mitges. No per ser
excessivament agarrats sinó per no
veure-us obligats a coincidir amb
l’altra persona si no us interessa i
deixeu que us convidi.

Fotografia: JAUME PAHISSA - Disseny: FERRAN RODRÍGUEZ

ESPECIALITAT EN “CORDERO LECHAL” I “COCHINILLO DE BURGOS”
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MENÚS DEGUSTACIÓ CAN MANOLO - MENJADORS PRIVATS
TERRASSA - AMPLI PÀRKING - DILLUNS TANCAT
DISSABTES NITS DE KARAOKE - ESPECIAL COLLES I GRUPS

Restaurant Asador

can Manolo
Pont de la Barca,1 - Girona - Telèfon 972220019 - info@canmanolo.com - www.canmanolo.com

PARLEM DE... NOUS CRESPIANES

ORGULL GIRONÍ

MÉS DE 60 HA DE NOUS MIL·LENÀRIES
A CRESPIÀ
Sempre m’ha semblat que les nous
poden presumir d’una certa categoria, sobretot en relació a d’altres
fruits secs com poden ser les avellanes o les ametlles, i ens ho demostra
el fet que són difícils de trobar en
unes postres de Music, per exemple,
però en canvi s’utilitzen molt sovint com a complement en amanides i plats diversos de distingits
restaurants i establiments. La qüestió és que a comarques gironines
tenim una desena de productors
de nous que s’han unit recentment
en l’Associació de productors de
nous de les comarques gironines,
l’explotació més gran dels quals és
la finca de la família Nous Crespianes al Pla de l’Estany, situada entre
Crespià i Esponellà. Estem parlant
de més de 60 ha de nous mil·lenàries.

Marta Avellaneda
Periodista
mavellaneda@gironagastronomica.cat

I és que a Crespià s’hi troba la referència més antiga de fruits del noguer, concretament s’hi van trobar
nous del Plistocè inferior.
Ens trobem amb Miquel Ordis, gerent de Nous Crespianes, en plena

LA MILLOR FORMA DE
TRENCAR UNA NOU ÉS
PRIMER OBRIR-LA PER LA
MEITAT AMB UN GANIVET
I DESPRÉS ACABAR DE
TRENCAR-LA AMB UN
TRENCANOUS

ESPANYA ÉS DEFICITÀRIA EN
LA PRODUCCIÓ DE NOUS, LA
GRAN MAJORIA VENEN DE
CALIFORNIA I FRANÇA
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collita de les nous, un període que
sol començar al voltant del 20 de
setembre i que s’allarga unes tres
setmanes. Ens explica que hi ha
diferències substancials entre les
diverses varietats de nous i que les
millors que recullen les etiqueten
sota la marca Crespianes. Concreta
que d’una nou es pot valorar el gust,
l’acidesa, la rugositat o fins i tot la
facilitat per separar-la de la pell.
M’adono que jo valoro la diferència
entre una nou i una altra en funció
de la facilitat que tinc per trencar-la
i de l’escampall de trossos de closca
que faig quan em proposo menjarne. És aquí quan m’explica que la
millor forma de trencar una nou és
primer obrir-la per la meitat amb un
ganivet per ta de separar els dos cervellets i després acabar de trencarlos de forma independent amb un
trencanous.
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Miquel Ordis assegura que Espanya
és deficitària en la producció de
nous i que la gran majoria venen de
California i França. Aquí la principal dificultat amb què es troben les
nogueres és l’estrés hídric, és a dir,
la manca de pluja. Els estius són
extremadament secs i les primaveres, encara que són prou plujoses,
provoquen un altre problema important a tenir en compte per la salut
d’aquests arbres que són els bacteris
i els fongs. De fet, la humitat és un
dels ambients que cal evitar també a
casa pel que fa a la conservació de
les nous. La recomanació és mantenir-les en un lloc fresc i allunyat de
la calefacció i, si pot ser, en un pot de
vidre o en paper. A l’estiu, es poden
posar a la nevera.
Nous Crespianes aquest any espera
igualar la producció de 2.000 kg de

nous per hectàrea de l’any passat tot
i que l’objectiu seria augmentar-la.
De moment venen només al mercat
nacional però volen sortir de la península. La veritat és que encomanen
la il·lusió per continuar desenvolupant l’aposta arriscada que va fer el
pare Ordis, fa més de 20 anys, quan
va convertir la finca de la família dedicada a la ramaderia en una explotació de noguers. Sigui com sigui, no
sé si els ha ajudat a créixer la recomanació de nutricionistes i metges
de consumir 3 o 4 nous diàries per
a la salut del nostre cor però potser
sí que els beneficia difondre que fa
pocs dies la doctora Robbins de la
Universitat de California publicava
un article a la revista Biology of reproduction on afirmava que menjar
nous diàriament millora la qualitat
de l’esperma. Tot sigui, doncs, pel
cor o... per l’esperma.

PATÉ DE POLLASTRE I NOUS
Preparació:
Netegeu els xampinyons, talleu-los a làmines fines i saltegeu-los amb un xic
d’oli. Talleu les nous a trossos. Renteu amb aigua el pebre verd i escorreu-lo.
Retireu la cotna de la cansalada.
Introduïu a la picadora el pollastre, el porc i la cansalada. Un cop picada la
carn, afegiu-hi el Porto, el rom, els ous batuts, la llet, el pebre verd, les nous i
els xampinyons. Ensalgueu-ho i poseu-ho en un motlle de pastís untat tot ell
amb margarina i amb paper mantega al fons. Deixeu-ho coure al forn a una
temperatura de 175 graus durant tres quarts d’hora.
Un cop fred traieu-ho el paté del motlle, talleu-lo a llesques i col·loqueu-lo
damunt una plata.
Podeu acompanyar el plat amb una mica d’enciam o diverses salses fredes.

Recepta de:

AULA DE CUINA DE NURI LLADÓ
http://www.nurillado.com

INGREDIENTS:
350 g de pit de pollastre sense ossos
250 g de carn de porc
1 copeta de Porto
150 g de cansalada fresca
75 g de nous
100 cc de llet
3 cullerades de rom negre
3 cullerades de pebre verd
2 ous
150 g de xampinyons
25 g de mantega
sal i pebre

VALORACIÓ ENERGÈTICO
NUTRICIONAL PER RACIÓ
Energia (Kcal)...........................180,42
Proteïnes (g) ..............................13,22
Hidrats de carboni totals (g)......0,85
Greixos totals (g).......................12,70
Greixos saturats (g).....................3,99
Greixos monoinsaturats ...............4,18
Greixos poliinsaturats ..................3,67
Colesterol (mg)...........................72,70
Fibra (g).......................................0,64
Sodi (mg)....................................89,28

APTITUD PEL CONSUM SEGONS ESTATS PATOLÒGICS

SUGGERIMENT DE PLATS PEL MATEIX MENÚ

Estat Fisiopatològic

Es tracta d’un primer plat, que integra com a grups d’aliments predominants els proteics d’origen animal (carns, ous i llet) i els fruits secs.

Celiaquia (intolerància al gluten)

4

Al·lèrgia al peix

4

Intolerància a la lactosa

8

Dietes de control de pes

8

Intolerància a les proteïnes llet

8

Diabetis

4

Al·lèrgia a les proteïnes de l’ou

8

Hipertensió arterial

4

Al·lèrgia als fruits secs

8

Hipercolesterolèmia

8

Al·lèrgia al marisc

4

Dones gestants

Sí
4

Per a completar el menú, se suggereixen plats que tinguin com
a base els següents grups d’aliments:
2on. plat: peix (blanc o blau), amb guarnició (*)
2on. plat: marisc, amb guarnició (*)
Postres: fruita
Postres: producte lacti
(*) guarnició:
- feculent (patata, llegums, arròs, pasta), en cas que l’acompanyament del paté sigui enciam.
- verdures/hortalisses crues o cuites + aliment feculent (patata, llegums, arròs, pasta), en cas
que l’acompanyament del paté siguin salses fredes vàries.
- verdures/hortalisses crues o cuites, en cas que l’acompanyament del paté siguin torradetes.

Dra. Anna Costa Corredor | NutriClínica Doctora Costa | Emili Grahit, 55, 1r 1a | 17002 - Girona | info@nutriclinica.es | www.nutriclinica.es
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DIT I FET

AMANIT AMB ELIXIR
DE L’EMPORDÀ
Salvador Garcia-Arbós
Periodista

EN EL VI HI HA
MASSA CASOS DE PAGEROLS
PENEDITS D’HAVER
ARRANCAT VINYES VELLES
PER EXPERIMENTAR
AMB VARIETATS TESTADES
EN ALTRES LATITUDS
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L’Empordà produeix ara un dels millors olis del món. Anys i panys ha
estat territori d’olis irregulars, unes
vegades gloriosos i d’altres plens
de defectes irreparables. Tret de la
cooperativa de Pau, l’interès per
produir oli havia decaigut. Gaudia
d’un prestigi local que li permetia
anar fent la viu viu.
El segle XX haurà estat l’època
menys propícia per a l’olivera. Més
enllà de les glaçades, el boom del
turisme, l’auge de la indústria i la
pressió urbanística van ser factors
encara més determinants. La llegendària glaçada del 1956, més que
matar les oliveres, va desanimar els
pagesos a posar-se a recuperar un
conreu poc rendible, en un moment
de canvi estructural, de transformació d’una societat rural cap a una
societat de mentalitat més urbanita.
És aquesta mentalitat més urbana i
curta de mires que va portar molts
pagesos a vendre’s l’olivar, olivera a
olivera, com a element decoratiu per
a la jardineria. En els anys 1980’s
i 1990’s, el conreu va quedar tan
arraconat, que no va ser ni matèria
docent –ni un sol tema– a l’escola
universitària politècnica de Girona,
on s’impartien estudis d’enginyeria
agrícola. Per fi, a final dels anys noranta del segle XX va començar la
recuperació, probablement per veïnatge amb el sector vitivinícola i tot
aquell discurs de la cuina o alimentació mediterrània. Més endavant,
molts cellers van començar a diversificar el seu negoci amb el conreu
de l’olivera. Per fi, el 2008 va néixer
la Denominació d’Origen Protegida
Oli de l’Empordà.

L’interès ja és generalitzat. Les oliveres velles han deixat de veure’s
com un arbre per a la producció privada de l’oli de l’any o per trasplantar-lo solitari en un jardí. Aleshores, deixaven madurar les olives al
màxim, perquè donessin molt d’oli,
les portaven al trull, les passaven pel
molí de pedra, posaven la pasta en
cabassos d’espart i ho premsaven
per extreure’n l’oli. Aquests cabassos transmetien la seva olor intrínseca i totes les que agafaven de la
pasta d’olives: de terra, de vi, de vinagre… Hi ha gent que ho estima i
ho enyora. Però més m’estimo que
aquells cercles d’espart siguin un
objecte de museu i prou.
Un fruit d’aquestes oliveres velles
és Elixire, un oli d’oliva verge extra,
produït per Joaquim Suñer, de Peralada, en cinc hectàrees d’olivet repartides en finques de diferents municipis de la DOP Oli de l’Empordà.
Les seves oliveres són velles, velles,
d’abans, fins i tot, de la Guerra dels
Segadors. Són totes de la varietat
Argudell i els hi calculen una edat
de 400 anys. El seu Elixire, envasat en ampolles de mig litre, acaba
de ser guardonat amb una Medalla
d’Or en l’Olivinus 2012, el 6è Concurs Internacional d’olis d’oliva
verge extra a Amèrica Llatina, celebrat del 28 al 30 d’agost a Mendoza, Argentina. Hi van participar 183
societats de 22 països, inclosos el
Japó i Sud-Àfrica.
Joaquim Suñer les cull quan comencen a madurar. No vol pas oli
per anar fent tot l’any. El seu suc
d’olives té un color verdós perquè fa

la collita tot just quan les olives comencen a trencar entre verd i negre:
sacrifica el rendiment, però té un
color més verd i atractiu i un sabor
especial. Precisament, el panell del
Laboratori d’Olis de la Generalitat a
Reus, reconegut pel Consell Oleícola Internacional, ha donat els paràmetres que es poden usar per etiquetat aquest oli: “Fruitat mig, amarg
lleuger”. “Madur i equilibrat” són
adjectius també usables a l’etiqueta.
També li atorguen aquests altres
atributs: “verd herba, fruites madures (plàtan) i fruitat d’oliva.”
El seu oli té grans atributs. De fet,
l’Argudell té grans atributs, dóna
el factor diferencial dels olis de
l’Empordà. En el Diccionari Català-Valencià-Balear, Alcover i Moll
van definir l’oliva Argudell com
“la millor varietat per a la producció d’oli, que dóna en gran abundància (Empordà).» Però tenen
una gran competència: l’avanç de
l’Arbequina, que tendeix a esdevenir l’equivalent en el món oleícola
del Cabernet Sauvignon en el vitivinícola. L’arbequina entra a la majo-

ria de països del món perquè facilita
la mecanització.
D’acord amb les normes del consell regulador de la DOP Oli de
l’Empordà, l’elaboració es fa amb
olives d’olivars inscrits, de les varietats autòctones Argudell, Corivell i Llei de Cadaqués. I s’accepta
“la varietat tradicional” Arbequina. L’Argudell és la varietat més
conreada amb un percentatge del
62,73% de la superfície de la DOP,
però l’Arbequina ja és segona amb
el 9,83%, seguides per la Llei de Cadaqués, amb el 7,64%, la Corivell,
amb l’1,5%; hi ha un 18,3% d’altres
varietats.

clima i un tipus de sòl. Les conseqüències negatives d’aquesta mena
d’errors poden ser econòmiques i
gastronòmiques; en el vi hi ha massa
casos de pagerols penedits d’haver
arrancat vinyes velles per experimentar amb varietats testades en altres latituds. I ara tots a córrer.
Per això és tan important el premi
al deliciós elixir de les oliveres de
quatre-cents anys que conrea Joaquim Suñer al voltant de Peralada.

L’Arbequina fa els olis més fins i
prestigiosos. Tanmateix, cal vetllar
molt bé com i on es planta, per no
espatllar la raó de ser mateixa de
qualsevol regió oleícola, d’aquí o
de l’altre costat de món, per no homogeneïtzar els gustos i els sabors
i per garantir la biodiversitat agrícola, que no és una altra cosa que
l’expressió evolutiva de l’adaptació
natural d’una espècie en un micro-
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EN PORTADA

RESTAURANT LES COLS D’OLOT
GASTRONOMIA I NATURA EN ESTAT PUR
Paco Baso
Periodista
pbaso@gironagastronomica.cat
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Vaig arribar a Les Cols al voltant de les
onze del matí. La Fina ja m’esperava.
Vàrem anar directament a l’hort que hi
ha a tocar del restaurant on ens hi esperava en Pep de la Muntada, de 82 anys
i amb una experiència única en el món
de l’horta. Allà la Fina va collir tot el
necessari per preparar les receptes de
la seva cuina. Allà començava el procés d’elaboració dels plats que l’han
dut a aconseguir dues estrelles Michelin. La Fina em comentava que gran
part de l’èxit aconseguit és gràcies al
personal amb què compta al restaurant, la majoria fa més de vint anys
que hi treballen. El seu cap de cuina,
en Pere Planagumà, hi va entrar quan
era un estudiant acabat de sortir de
l’Escola d’Hostaleria. Una altra peça

clau de Les Cols és l’home de la Fina,
que sempre està al seu costat potser
per explicar que també, moltes vegades, darrere d’una gran dona hi ha un
gran home. En aquest cas és en Manel.
A Les Cols, la cuina es basa en
productes de la terra, de la Garrotxa. No hi trobareu peix de la costa a excepció del bacallà. I és que
en aquest restaurant s’hi respira
natura per tots costats. Sense anar
més lluny, el nou espai El Prat per
a celebracions, que es va inaugurar l’any passat, transmet una gran
sensació d’obertura a la natura i als
44 volcans del territori. És un espai
ideal per a encabir-hi casaments o
diferents esdeveniments.

Precisament aquest nou espai de
celebracions va ser un dels protagonistes de la filmació que Isabel
Coixet va preparar per a projectar a
Harvard aquest mes d’octubre. I és
que el restaurant Les Cols ha participat, per segon any consecutiu
al curs Science&Cooking impartit
per la Universitat de Harvard. Fina
Puigdevall i el seu cap de cuina,
Pere Planagumà, van ser els encarregats de defensar-hi una ponència
sobre les darreres recerques en farines ancestrals i espessants el passat
1 d’octubre.

EL PERFIL
ANY D’OBERTURA: 1990
DOS MENÚS DEGUSTACIÓ: Hort i galliner / Tardor i natura
Es componen de 4 aperitius, 8 plats de degustació, un carro de formatges catalans, un carro de pans i olis i 3 postres.
No hi ha carta. Possibilitat de maridatge als dos menús.
CAPACITAT: 40 comensals per servei - CAPACITAT PER A BANQUETS: 300 persones
PERSONAL: 20 treballadors, 2 en pràctiques
Servei de càtering
DESCANS: Tancat dilluns tot el dia, diumenge nit i dimarts nit - VACANCES: Una setmana a l’agost i tres setmanes al gener
CAP DE CUINA: Pere Planagumà - CAP DE SALA: Manel Puigvert - SUMILLER: Ramon Las Heras
HORTICULTOR: Pep de la Muntada
ADREÇA: Ctra. de la Canya, s/n - 17800 Olot - TELÈFON: 972 26 92 09
lescols@lescols.com - www.lescols.com
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PAGESIA I PRODUCTES DE L’HORTA

TOCAT DEL BOLET
Pere Mià
Pagés

Val més deixar un bolet bo
per dolent

una gran quantitat de bolets comestibles i això fa difícil conèixer-los tots.

L’octubre sempre havia estat el mes
dels bolets però aquest any amb la sequera tindrem problemes per trobarne. El bolet necessita més de 20 dies
d’humitat per sortir ja que li cal un
microclima de calor i humitat. Això
sí, el meu consell és que, si aneu a
buscar bolets, passegeu-vos per la
part de bosc de l’Empordà que ha esta
cremada pel foc.

Al camp es prepara la terra

En un bosc de pi és més fàcil que hi
trobem rovellons o pinetells. En canvi
si el bosc és d’alzines sureres hi trobarem escarlets o rossinyols. Anar a
buscar bolets és el més fàcil del món
però tot i així és important anar-hi
acompanyat i, si pot ser, amb algú que
conegui el bosc. D’entrada perquè el
bosc enganya i resulta molt senzill
desorientar-s’hi i perdre-s’hi però
també perquè cal conèixer els bolets
per no agafar-ne de dolents. Val més
deixar un bolet bo per dolent que agafar-ne un de dolent i menjar-se’l per
bo. Hem de tenir en compte que hi ha
EXEMPLES DE BOLETS DOLENTS QUE CREEN
CONFUSIÓ

Els mesos d’octubre a novembre a
l’hort podem recollir bitxos, àpids,
carbassons, cogombres o enciams, i
hi podem seguir plantant cols, bròquil
o escaroles, entre d’altres. El que és
important durant aquesta època de
l’any és moure i aixecar la terra per
tal que respiri i estigui a punt per
l’hivern.
La veritat és que hem tingut un estiu
molt sec i no s’han complert algunes
dites de pagès referents a la pluja: el
mes d’agost plou quan es fa foc. A
mi m’agrada recordar que, quan era
jove, a final de setembre arribaven
les primeres gelades, res a veure amb
ara. Tot plegat em fa pensar que cal
instaurar un nou ordre a la naturalesa,
igual que al sistema polític. La gran
diferència, però, és que la naturalesa
és sabia i ella mateixa és capaç de reconstruir allò que destrueix, a diferència de la classe política.

BO

DOLENT

Mulleric o Siureny

Mataparent

BO

DOLENT

Pinatell o Rovelló

Rovelló de Cabra

El Mulleric o el Siureny (bons) VS el Mataparent (dolent).
El Mataparent és tòxic en cru i indigest un cop cuit però
no és mortal. Produeix trastorns gastrointestinals.
Pinatell o Rovelló (bons) VS Rovelló de Cabra (dolent).
El Rosselló de Cabra té com uns pèls sobre el barret. És un
bolet tòxic que pot produir trastorns gastrointestinals de
certa importància.
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LA VINYA

COCTELERIA SENZILLA
I DIVERTIDA
Molts associen la cocteleria al món
de la Llei Seca dels Estats Units, de
la cinematografia, dels hotels de luxe
o de l’època dels gàngsters i la màfia.
Actualment, res mes lluny de la veritat. Avui la cocteleria torna a estar de
moda. En part, gràcies als excel·lents
bàrmans i mixòlegs, com Javier de las
Muelas, Gotarda i Javier Caballero a
Barcelona o Diego Cabrera, Miguel
Figueredo i Carlos Moreno a Madrid
i d’altres a diferents indrets, amb les
seves creacions sofisticades i modernes. Ells han portat la cocteleria a la
popularitat i difusió que li correspon.
A nivell més popular, còctels llargs,
senzills, frescos i amb no massa graduació com els gin & tònics, mojitos i
capirinhas es demanen normalment a
molts locals en substitució de qualsevol altra beguda clàssica envasada. A
Girona, a la majoria de bars situats a
les zones lúdiques, de nit i d’esbarjo,
hi podem trobar excel·lents professionals que fan de la cocteleria una oferta
atractiva per a la seva clientela. Les
cartes de còctels, ben presentades i
amb explicacions de la seva composició, ajuden molt a la difusió dels productes ben elaborats. Algunes d’elles
exposen una oferta de molts combinats sense alcohol que són molt atractius i ajuden a beure amb moderació.

lada, un colador d’oruga, un medidor
Jigger, un vas mesclador i poca cosa
més. Això es troba fàcilment a qualsevol establiment d’utensilis de cuina i
de llar. Solen oferir uns packs que porten tot el necessari, a bon preu, i amb
un fulletó explicatiu. Més fàcil no pot
ésser. No oblidem el que anomenem el
diamant de la cocteleria: el glaçó gros
d’aigua pura que el trobarem a qualsevol comerç d’alimentació. També
són necessaris alguns sucs naturals de
fruita i soda o sifó. Només ens faltaran
ganes, il·lusió, algun llibre de cocteleria o assistir a algun taller senzill de
cocteleria.

Agustí Ensesa
Sommelier
girovi@mestrestastavins.com

Un còctel famós :
COSMOPOLITAN
2,5 cl. vodka
2,5 cl. suc d’ aranyons concentrat
1,5 cl. Cointreau (triple sec)
1,5 cl. suc de llimona
S’elabora amb coctelera amb set o
vuit glaçons, es sacseja enèrgicament
i es serveix en copa de còctel (còctel popularitzat per la sèrie televisiva
Sexo en Nueva York)

També hi ha la cocteleria senzilla i
divertida casolana que podem elaborar fàcilment a casa per sorprendre
els amics. Amb un mínim de mitja
dotzena d’ampolles - ginebra, rom,
whisky, triple sec, campari i vermutens podrem convertir en uns petits i
excel·lents bàrmans. Ens faran falta,
també, alguns estris com una coctelera, una cullera de bar millor espiriOCT/NOV 2012 I NÚMERO 2 I 13

L’ARTICLE

CENTRE ENÒLOGIC I LÚDIC
COLL DE ROSES UN ESPAI PER A

DESCOBRIR I CONÈIXER EL MÓN DEL VI

Es tracta d’un recorregut audiovisual per als cinc sentits, del cep a la copa
Des de fa uns mesos, l’Alt Empordà
compta amb un nou punt d’interès per
als amants del vi i la cada vegada més
creixent demanda d’enoturisme. En
concret està situat a la vila marinera
de Roses, on trobarem un nou espai
per a difondre i conèixer el món i la
cultura del vi. Ens estem referint al
C.E.L. (acrònim de Centre Enològic i
Carretera de les Arenes, s/n
Horari de visites:
16 setembre al 14 juny, dilluns a dissabte de 10 a 18h i
diumenges i festius de 10 a 14h
15 de juny al 15 setembre d’11 a 14 i de 17 a 21h
Per a més informació: 972 256 465

14 I OCT/NOV 2012 I NÚMERO 2

Lúdic) Coll de Roses, creat per iniciativa de la família Espelt, propietària
del celler empordanès Espelt Viticultors, de Vilajuïga (Girona). Un centre
que agafa el nom d’una antiga masia,
amb importants propietats vinícoles
que ja surt esmentada en un document
notarial del 1679. L’edifici actual és
del voltant de 1720 i consta de tres
plantes, amb una torre de planta circular amb espitlleres. La planta baixa
de tota la edificació és la que s’ha destinat al nou Centre Enològic i Lúdic,
la qual, a més, es troba envoltada de
vinyes a tocar mateix de la edificació.

Modernes instal·lacions en una
casa del sXVII
Per accedir a l’interior de l’espai
entrem per una gran i antiga bóta
de vi i al llarg de sis sales amb
projeccions audiovisuals complementades amb diferents estris i eines del món del vi es realitza una
passejada per diferents espais vinícoles, -des del cep fins a la copa-,
passejant entre audiovisuals que
ens mostren el camp, la verema, les
tasques d’elaboració del vi i del celler, el pas del temps, l’elaboració,

la degustació, etc. per acabar amb
una sala on es complementa la visita amb un espai anomenat “per
saber-ne més” i on es tracta d’una
forma més gràfica alguns aspectes del món del vi, com el boter, la
fil·loxera, etc. Per tal de fer aquest
recorregut no cal guia ni traductor,
ja que és un espectacle audiovisual
i és la il·luminació i portes que
s’obren o es tanquen, les quals ens
porten pels diferents espais, seduïts
per les imatges i la música.
Altres espais de visita
Un cop fet el recorregut per aquestes
sales, encara podrem visitar un altre

espai, en aquest cas dedicat a l’oli i
l’olivera, i on s’ha mantingut l’antic
trull d’oli de la masia en el seu estat
original, ressaltant totes les peces
que el conformen, com el molí i el
trull, entre altres, i complementat
amb diferents estris oleícoles que
conformen un altre espai, dedicat a
l’oli i l’olivera, l’altre gran protagonista, juntament amb la vinya, del
característic paisatge empordanès.

Sala d’exposicions temporals

El recorregut conclou amb un espai de tast i una botiga on es poden adquirir els vins que elabora
Coll de Roses, així com altres productes gourmets de la comarca i
d’altres punts..

Com a complement al Centre també
es compta amb una gran sala que es
dedica a exposicions temporals, i en la
qual en aquest moment es pot veure
la exposició de fotografies “Els colors
de l’Empordà”, de Yvonne Heinert.

LA SALA DE CANET
Esmorzars de forquilla: plata d'embotits de Canet d'Adri, a tallar al vostre gust i a
escollir entre la més àmplia varietat de plats guisats o a la brasa, amb vi i cafè, per
només 8 euros, això sí, fins les 11 h del mati.
Menú diari a 11 €, amb 15 primers i 15 segons, pa i vi inclòs, i menú especial a 16 €.
Menús de cap de setmana i menús per a colles i grups.
Àmplia terrassa per a fumadors.
Casaments – Batejos - Aniversaris, comproveu preus.
Obrim les nits de dijous, divendres i dissabte, tanquem el dimecres tot el dia.

Plaça del Poble, 1 - Canet d'Adri - Tel. 972 42 82 84
www.rlasala.com - info@rlasala.com - facebook: restaurantlasala
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MOLT PERSONAL

LLUÇ AMB FIGUES

ANNA ALBAR,
DIRECTORA DE FIRA DE GIRONA

INGREDIENTS (per a 4 persones):
- 7 fulles de figuera
- 4 talls de lluç de 4 dits de gruix
- 2 porros
- 2 figues
- Oli d’oliva i sal

AMB L´AGRAÏMENT DE:
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Anna Albar s’engresca a l’Aula Gastronòmica del Mercat del Lleó de Girona i després del lluç amb figues ens ensenya a fer una Vichyssoise. No
estava preparat però ens diu que ella no llença mai les restes de porro del
lluç amb figues i que només li cal una patata, mantega i una base de caldo
per fer-nos una crema de porro espectacular. Li proporcionem els ingredients i ens quedem mirant-la esperant que ens encomani la seva passió per
la cuina. Li agrada fer anar els fogons a tot drap i ens explica que a casa
acostuma a cuinar el dissabte per a tota la setmana. El que no sabem és si
sempre ho fa com aquesta vegada, explicant cada pas i simulant un programa de cuina. Potser és perquè simplement li agrada cuinar i fer-ho per a un
públic que no només es limita a mirar sinó que després provarà les seves
obres d’art. De fet, Anna Albar assegura que li agrada molt tenir convidats
a casa tot i que hi posa una condició: que es conformin amb el que ella decideix cuinar, que pot ser un plat més elaborat i sofisticat com aquest lluç
amb figues o simplement un pa amb tomata i embotit.
Ens explica que les fulles de figuera donen un aroma molt especial al plat i
que les figues al forn queden molt meloses. Ens ven que és molt important
la presentació d’aquest plat a causa de la seva senzillesa. Precisament la
senzillesa és la característica predominant del seu plat preferit: amanida de
formatge de cabra amb pinyons i panses i 6 gambes a la planxa, ni una més
ni una menys.
Ens trobem amb Anna Albar quan fa poc que ha complert 10 anys com a
directora de Fira de Girona, un recinte que acull entre 12 i 15 fires a l’any
i que es prepara per aquest Sant Narcís 2012. Si tot s’ho agafa com a la
cuina, l’èxit de Fira de Girona està garantit.
Preparació:
Tapem la base d’una plata per anar al forn amb 3 o 4 fulles de figuera. En
una paella fregim els 4 talls de lluç amb el foc fort per tal de fer un tomba
i tomba. Traiem el lluç i el posem sobre les fulles de figuera, dins la plata. Afegim una mica de sal al peix i hi tirem també una mica d’oli. A la
mateixa paella, hi fregim a foc fort els dos porros que prèviament haurem
tallat a juliana. Un cop enrossits, escampem els trossos de porro per sobre
del lluç dins la plata. A continuació, tallem les dues figues per la meitat i
col·loquem les 4 meitats entre el lluç i els trossos de porro. Hi afegim una
mica més d’oli i ho cobrim amb les fulles de figuera que ens queden. Ho
posem al forn a 180 graus durant uns 20 minuts.

VALORACIÓ ENERGÈTICO
NUTRICIONAL PER RACIÓ
Energia (Kcal)...........................208,57
Proteïnes (g) ..............................27,21
Hidrats de carboni totals (g)......2,72
Greixos totals (g).........................9,87
Greixos saturats (g).....................1,60
Greixos monoinsaturats ...............5,40
Greixos poliinsaturats ..................1,57
Colesterol (mg)...........................81,32
Fibra (g).......................................1,32
Sodi (mg)..................................231,96

APTITUD PEL CONSUM SEGONS ESTATS PATOLÒGICS
Estat Fisiopatològic
Celiaquia (intolerància al gluten)

4

Al·lèrgia al peix

8

Intolerància a la lactosa

4

Dietes de control de pes

4

Intolerància a les proteïnes llet

4

Diabetis

4

Al·lèrgia a les proteïnes de l’ou

4

Hipertensió arterial

4

Al·lèrgia als fruits secs

4

Hipercolesterolèmia

4

Al·lèrgia al marisc

4

Dones gestants

Sí
4

SUGGERIMENT DE PLATS PEL MATEIX MENÚ
Es tracta d’un segon plat, que integra com a grups d’aliments
peix, verdures/hortalisses i fruita.
Per a completar el menú, se suggereixen plats que tinguin com
a base els següents grups d’aliments:
1r. plat: verdures/hortalisses crues + aliment feculent
(pasta, arròs, patata, llegums).
Postres: producte lacti.
Postres: fruita.

Dra. Anna Costa Corredor | NutriClínica Doctora Costa | Emili Grahit, 55, 1r 1a | 17002 - Girona | info@nutriclinica.es | www.nutriclinica.es
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LA RECEPTA DEL XEF

CALAMARS FARCITS
AMB SALSA DE CIVET
Isabel Masó
Cuinera

LA TAVERNA DE L’ABAT
Plaça Santa Llúcia, 6 - Girona
Tel. 972 21 97 04
www.latavernadelabat.com - info@latavernadelabat.com
INGREDIENTS (per a 4 persones):
- 12 calamarsos petits.
- 150 grams de carn picada de porc
- 1 ou
- 50 grams de cansalada
- 2 cebes i 3 alls
- Julivert
- Un grapat d’avellanes
- 1 porro i 2 pastanagues
- 50 grams d’arròs
- Oli d’oliva verge
- Sal i Pebre negre
- Got de vi negre
- 2 preses de xocolata negre

VALORACIÓ ENERGÈTICO
NUTRICIONAL PER RACIÓ
Energia (Kcal)...........................684,61
Proteïnes (g) ..............................77,68
Hidrats de carboni totals (g)....29,39
Greixos totals (g).......................28,05
Greixos saturats (g).....................7,42
Greixos monoinsaturats .............13,90
Greixos poliinsaturats ..................3,64
Colesterol (mg).........................927,10
Fibra (g).......................................4,24
Sodi (mg)..................................809,37

Preparació:
Netejarem els calamarsos per dins i els traurem la pell. Picarem les potes i
les barrejarem amb la carn picada de porc, la cansalada tallada petita, un ou
i una mica de picada d’all i julivert.
A part, bullirem l’arròs blanc i l’escorrerem.
En una cassola amb oli d’oliva verge hi courem tota la picada i hi afegirem
l’arròs. Per enllestir el farciment només ens caldrà afegir-hi una mica de sal i
de pebre negre. Aleshores només caldrà farcir els calamarsos amb una cullera petita i tancar-los amb un escuradents.
En una altra cassola amb oli d’oliva hi fregirem un parell de cebes tallades
petites, dos alls, un porro i dues pastanagues. Hi afegirem els calamarsos
farcits i els deixarem coure uns 20 minuts. Retirarem els calamarsos de la
cassola i passarem les verdures que hi queden pel minipimer. Després hi afegirem una picada d’avellanes, vi negre i xocolata negra. Aconseguirem una
salsa ben fina i homogènia: la salsa civet.
Per acabar, només caldrà que els calamarsos i la salsa civet facin “xup xup”
tot junt durant 10 minuts en una cassola (de terrissa).

APTITUD PEL CONSUM SEGONS ESTATS PATOLÒGICS
Estat Fisiopatològic
Celiaquia (intolerància al gluten)

4

Al·lèrgia al peix

4

Intolerància a la lactosa

4

Dietes de control de pes

8

Intolerància a les proteïnes llet

4

Diabetis

4

Al·lèrgia a les proteïnes de l’ou

8

Hipertensió arterial

8

Al·lèrgia als fruits secs

8

Hipercolesterolèmia

8

Al·lèrgia al marisc

8

Dones gestants

Sí
4

SUGGERIMENT DE PLATS PEL MATEIX MENÚ
Es tracta d’un segon plat, que integra com a grups d’aliments
predominants els proteics d’origen animal, verdures/hortalisses,
feculents i fruits secs.
Per a completar el menú, se suggereixen plats que tinguin com
a base els següents grups d’aliments:
1r. plat: verdures/hortalisses crues.
Postres: fruita.
Postres: producte lacti.

Dra. Anna Costa Corredor | NutriClínica Doctora Costa | Emili Grahit, 55, 1r 1a | 17002 - Girona | info@nutriclinica.es | www.nutriclinica.es
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LA RECEPTA DEL XEF

STEAK TARTAR DE VEDELLA
Preparació:
Piquem amb un ganivet el filet de vedella. Tot seguit reguem amb Armagnac
i sal la carn per macerar-la uns minuts mentre preparem la base.
En un vol de vidre ben fred (que podem refredar amb glaçons amb un altre
vol a sota) hi barregem, amb l’ajuda de dues forquilles, el rovell d’ou, l’oli,
la Mostassa Dijon, el pebre acabat de moldre i la Salsa Perrins fins que quedi
tot lligat, com una maionesa. Aleshores hi afegim els picadillos al gust i ho
barregem. Hi afegim la carn i el Tabasco al gust de cadascú. Per acabar, ho
barrejem tot bé fins que quedi ben homogeni i tot lligat.
Ja podrem muntar el plat amb un motlle o posant unes cullerades ben disposades al plat. Ho podem servir amb torrades i mantega o cruixent d’arròs.

Sonia Labrador
Cuinera

RESTAURANT CAL ROS
Plaça Santa Llúcia, 6 - Girona - Tel. 972 21 97 04
www.latavernadelabat.com - info@latavernadelabat.com
INGREDIENTS (per a una ració):
- 180 gr de filet de vedella net
- 1 rovell d’ou
- c/s Armagnac
- c/s Salsa Perrins
- c/s oli oliva
- c/s sal i pebre
- c/s Tabasco
- c/s Mostassa Dijon
- c/s ceba tendra picada
- c/s cogombrets en vinagre, picats
- c/s tàperes en vinagre, picades
- c/s anxoves picades
- c/s porradell picat
- c/s ou dur picat

VALORACIÓ ENERGÈTICO
NUTRICIONAL PER RACIÓ
Energia (Kcal)...........................481,56
Proteïnes (g) ..............................49,65
Hidrats de carboni totals (g)......5,41
Greixos totals (g).......................26,36
Greixos saturats (g).....................6,54
Greixos monoinsaturats .............12,82
Greixos poliinsaturats ..................4,15
Colesterol (mg).........................420,86
Fibra (g).......................................1,79
Sodi (mg)............................... 2407,17

APTITUD PEL CONSUM SEGONS ESTATS PATOLÒGICS
Estat Fisiopatològic
Celiaquia (intolerància al gluten)

8

Al·lèrgia al peix

8

Intolerància a la lactosa

8

Dietes de control de pes

8

Intolerància a les proteïnes llet

8

Diabetis

8

Al·lèrgia a les proteïnes de l’ou

8

Hipertensió arterial

8

Al·lèrgia als fruits secs

4

Hipercolesterolèmia

8

Al·lèrgia al marisc

4

Dones gestants

Sí
8

SUGGERIMENT DE PLATS PEL MATEIX MENÚ
Es tracta d’un segon plat, que integra com a grup d’aliment
predominant el de les carns.
Per a completar el menú, se suggereixen plats que tinguin com a
base els següents grups d’aliments:
1r. plat: verdures/hortalisses crues o cuites (*)
1r. plat: verdures/hortalisses crues o cuites + aliments feculent
(pasta, arròs, llegums, patata)
Postres: fruita
Postres: producte lacti
(*) Guarnició: aliment feculent (pa, patata, etc.)

Dra. Anna Costa Corredor | NutriClínica Doctora Costa | Emili Grahit, 55, 1r 1a | 17002 - Girona | info@nutriclinica.es | www.nutriclinica.es
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CUINES DEL MÓN... HONDURES

“ENCHILADAS”
Wendy Escoto

Nascuda a Tegucigalpa. Quan tenia 17 anys va anar a viure
als Estats Units però també ha viscut a Londres i a Israel.
Parla espanyol, anglès i català. Té una filla que es diu
Nicoletta i fa cinc anys que viu a Girona.

INGREDIENTS (per a 8 persones):
- 700 g de carn picada
- 3 patates grosses
- 1/2 ceba
- ½ pebrot dolç
- 1 culleradeta de comí
- 2 culleradetes de caldo de carn
- 1 ramet de coriandre (cilantro)
- 100 cc d’oli
- 5 ous
- 450 g de farina de blat de moro
- Formatge ratllat
- Una mica de pebre dolç per donar color
- Opcional: enciam o salsa de tomata
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Preparació:
Es barreja la farina de blat de moro amb aigua i es fa una massa per després fer
les coques o creps.
A part, en una paella es fregeix la ceba amb el pebrot i es deixa coure uns dos minuts. S’hi afegeix la carn durant uns 5 minuts fins que agafi color marró fosc. S’hi
tallen les patates a quadrets i es remena tot junt. Aleshores hi podrem barrejar-hi
la culleradeta de comí i el caldo de carn. Ho deixem coure tot uns 5 minuts a foc
ràpid. Passat aquest temps, hi afegim el ramet de coriandre i una mica de pebre
dolç per donar-hi color. Per acabar, hi aboquem dos gots d’aigua, ho tapem i ho
deixem coure uns 10 minuts més.
En una altra paella, sense oli, hi fem unes coques rodones amb la massa que hem
preparat primer. Aleshores les farcim amb la carn i les patates que hem cuit a la
paella. Per acabar-ho d’enllestir acompanyem les creps amb formatge ratllat per
sobre. També hi podem afegir una salsa de tomata fregida per sobre i ho podem
decorar amb una mica d’enciam tallat en juliana o, fins i tot, amb ou dur.
*A Hondures es fan servir les coques o creps de blat de moro com a pa.

VALORACIÓ ENERGÈTICO
NUTRICIONAL PER RACIÓ
Energia (Kcal)...........................577,65
Proteïnes (g) ..............................33,65
Hidrats de carboni totals (g)....58,61
Greixos totals (g).......................23,18
Greixos saturats (g).....................6,11
Greixos monoinsaturats .............12,38
Greixos poliinsaturats ..................2,78
Colesterol (mg).........................203,38
Fibra (g).......................................4,28
Sodi (mg)..................................169,59

APTITUD PEL CONSUM SEGONS ESTATS PATOLÒGICS
Estat Fisiopatològic
Celiaquia (intolerància al gluten)

4

Al·lèrgia al peix

4

Intolerància a la lactosa

8

Dietes de control de pes

8

Intolerància a les proteïnes llet

8

Diabetis

4

Al·lèrgia a les proteïnes de l’ou

8

Hipertensió arterial

4

Al·lèrgia als fruits secs

4

Hipercolesterolèmia

8

Al·lèrgia al marisc

4

Dones gestants

Sí
4

SUGGERIMENT DE PLATS PEL MATEIX MENÚ
Es tracta d’un plat únic, que integra com a grups d’aliments
predominants els proteics d’origen animal i els feculents.
Les verdures/hortalisses crues, opcionalment, podrien esdevenir
part de la seva guarnició, segons apetència.
Per a completar el menú, se suggereixen postres que tinguin com
a base els següents grups d’aliments:
Postres: fruita.
Postres: producte lacti.

Dra. Anna Costa Corredor | NutriClínica Doctora Costa | Emili Grahit, 55, 1r 1a | 17002 - Girona | info@nutriclinica.es | www.nutriclinica.es
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EL REBOST NUTRICIONAL

EL QUE “GUARDES” AL TEU
FRIGORÍFIC...
Dra. Anna Costa Corredor
Nutricionista · NutriClínica Doctora Costa
info@nutriclinica.es - www.nutriclinica.es

Després de les vacances d’estiu (i més si s’ha tornat amb algun quilet de més)
és normal que, durant uns mesos, coexisteixi el desig d’emprendre una alimentació saludable amb el ritme més que accelerat del dia a dia. I encara se’t pot
presentar com una meta més difícil si el que pretens és assolir uns quants canvis
radicals al mateix temps i d’un dia per l’altre. Opta per petits objectius assumibles. Un dels primers pot ser aquest: disposar d’un “frigorífic saludable”.
El contingut del teu frigorífic és un
bon indicador dels teus hàbits alimentaris. Està demostrat que tant el
que es conserva en el frigorífic com
l’altura a la que es col·loquen els diferents aliments influeixen molt en
les decisions de consum.

TANT ALLÒ QUE CONSERVES
AL TEU FRIGORÍFIC COM
LA SEVA DISPOSICIÓ
INFLUEIXEN EN EL QUÈ
ACABES MENJANT.

Si sols arribar a casa amb molta gana
o bé, sovint, tens temptacions irreprimibles de picar qualsevol cosa a
deshora i el primer que fas és obrir
el frigorífic a la cerca de dolços,
embotits i altres aliments amb una
densitat calòrica considerable, tocarà plantejar-te uns canvis. Primer,
saber fer una compra intel·ligent: en
l’elecció de cadascun dels aliments
i en el pes que pren cada grup a la
teva cistella de la compra. Per tant,
és primordial que aprenguis a moderar substancialment la compra de
productes processats industrialment
rics en greixos, sal i sucres i, a canvi,
valoris fer una bona elecció, el més
variada possible, d’aliments frescos
(principalment verdures, hortalisses
i fruites). Segon, tenir a l’abast senzills snacks saludables al frigorífic,
que t’ajudaran en aquests moments:
1. Prepara’t palets de pastanaga,
api i pebrot, rodanxes de ravenets i cogombre i tomates cherry.
Resguarda’ls al frigorífic en tuppers
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adients, col·locats al nivell de la teva
vista.
2. Quan cuinis verdures i hortalisses
en medi aquós (bullides o a olla a
pressió), reserva’n l’aigua de cocció i
conserva-la en recipients adequats. Al
frigorífic tindràs brous vegetals llestos (que pots consumir freds o amb un
toc de calor al microones) per quan
tinguis sensació de gana i encara no
sigui l’hora de l’àpat. I, alternativament, i amb la mateixa finalitat, pots
elaborar els teus gaspatxos casolans.

3. Elabora’t macedònia de varietat
de fruites del temps i distribueix-la

adequadament dins petits recipients
hermètics disposats a la prestatgeria
que queda a l’alçada dels ulls.
4. Enfila brotxetes de fruita, per
consumir el mateix dia. Les tindràs
sempre a punt per quan et vinguin de
gust i, en tot cas, consumibles com
a postres dels àpats principals o formant part de la col·lació de mig matí
o mitja tarda.
5. Tingues disponible una “llaminadura saludable” que sempre et pot
venir de gust: minigelatines preparades amb suc de fruita natural, en-

dolcides amb estèvia i, si ho desitges,
amb algun trosset de fruita a dins.
Totes aquestes propostes saludables
no eximeixen de mantenir els calaixos inferiors del frigorífic amb un
bon estoc de verdures, hortalisses i
fruita per a consumir als àpats principals. I no cal dir que és necessari
dur a terme una bona planificació
dels menús setmanals i de les racions
a preparar, per evitar que el frigorífic
s’ompli de sobralles. Si hi són, segur
que també les acabes menjant quan
no toca.
Però, de totes maneres, el fet que ha-

gis de recórrer a aquests recursos dietètics podria respondre perfectament
a que la teva dieta és inadequada, insuficient i, possiblement, desequilibrada. Per tant, mai t’hauries de plantejar aquestes recomanacions com un
mitjà permanent per fer front a situacions de gana fisiològica o emocional; sinó com una eina de transició
mentre es busca la seva causa. El/
la dietista-nutricionista és el professional de la salut que et pot ajudar:
adaptant la pauta d’alimentació a les
teves necessitats, educant-te en uns
hàbits saludables i motivant-te constantment en la seva consecució.

Receptaris de cuina que
podeu trobar a les millors
llibreries de Catalunya

Consulteu la web

www.nurillado.com
On hi trobareu les llibreries més a
prop de casa vostra on comprar els
llibres de NuriOCT/NOV
Lladó2012 I NÚMERO 2 I 23

Tel. 704 100 528

DE TURISME

BALNEARIS DE BUDAPEST

TEMPS PER A LA SALUT I LA SENSUALITAT
Cap altre capital europea té una tradició tan antiga i consolidada pel
que fa als balnearis com Budapest.
De la mateix manera que alguns països àrabs s’erigeixen sobre basses de
petroli, bona part del territori hongarès, i especialment la seva capital,
té una autèntica reserva d’aigües
termals al seu subsòl. S’estima que
en tot el territori hongarès hi ha uns
1.300 salts d’aigua i almenys 118
es situen a Budapest. D’aquests en
surten cada dia més de 70 milions
de litres d’aigua termal a temperatures d’entre 20 i 80 graus. Tot i
que comptar amb una matèria prima
com aquesta és fonamental, el que li
ha donat realment fama a Budapest
com a capital termal (té el títol de
Ciutat dels Balnearis des de 1934)
són els recintes que acullen l’aigua i
les seves piscines termals.
Els balnearis termals ja van ser utilitzats per celtes i romans. Durant
l’època turca, entre 1541 i 1686,
se’n van construir alguns dels més
importants, molts dels quals encara
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perduren avui, però l’autèntic auge
dels balnearis es va donar a principis
del segle XX quan van aparèixer els
dos més representatius: l’encantador
Gellért i l’enorme Szécheny. El primer demana una visita obligada tot
i que no és ni el més antic ni el més
bonic, però probablement sí que és
el més representatiu i el més conegut (la seva imatge va ser utilitzada
pel cèlebre anunci de Cuerpos Danone de fa més de 20 anys).
La cultura dels banys forma part
de la vida al país. És cert que molts
hongaresos van als balnearis per
tractar problemes reumàtics, estomacals, intestinals, ginecològics,
de la pell o dels ossos, però molts
d’altres hi van només com a acte social, seguint una tradició mil·lenària
que els permet reunir-se amb la família, els amics, practicar esport o
simplement deixar-se acariciar per
les càlides i benèfiques aigües termals. Per alguns és un ritual gairebé
diari que es practica des de primera hora (la majoria obren a les 6 del
matí) i abans d’anar a treballar.

Autèntics banys turcs
Però si el cos et demana més
sensualitat, i potser més autenticitat, el millor és provar algun
dels banys turcs que van deixar
els otomans durant el període
d’ocupació, al voltant del segle
XVI. Un dels més singulars i bells
és el Rudas, ubicat a l’estreta franja entre el Monte Gellért i el Danubi. Sota una cúpula de pedra de 10
metres de diàmetre, sostinguda per
8 columnes, hi ha una piscina en
forma heptagonal i estil romànic,
envoltada d’altres petites piscines
per a quatre o cinc persones amb
diferents temperatures. A través de
petites claraboies es filtra una llum
que projecta línies de color sobre
l’aigua i que crea una atmosfera
un tant màgica. Fins fa poc, aquest
autèntic bany turc estava obert uns
dies pels homes i uns altres dies
per les dones, fins i tot es va arribar a convertir en meca del turisme gay. Ara, però, està obert sempre per a un públic mixta.

COM ARRIBAR-HI:
Companyies de baix cost com Ryanair i Wizzair ofereixen vols directes
des de Barcelona a Budapest a partir d’uns 25 euros anada i tornada.

MÉS INFORMACIÓ A:
Oficina de Turisme d’Hongria
915 569 348
www.hungriaturismo.com

Informació proporcionada per Open Comunicación
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RECOMANEM

LA SALA DE CANET D’ADRI
Marta Avellaneda
Periodista
mavellaneda@gironagastronomica.cat

RESTAURANT LA SALA DE CANET D’ADRI
Plaça del poble, 1 - Canet d’Adri
Tel. 972 42 82 84
www.rlasala.com - info@rlasala.com - Facebook: restaurantlasala
Menú degustació, menú migdia i caps de setmana.
També menús per a colles i grups. Dimecres tancat
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Que un restaurant es situï a la plaça
del poble, on normalment s’hi erigeixen els ajuntaments, ha de significar
alguna cosa. Com a mínim que no
es tracta d’un establiment qualsevol
dins el municipi. Precisament La Sala
de Canet d’Adri no és un establiment
qualsevol. És un restaurant que, a
part de servir uns esmorzars de forquilla espectaculars i potser pioners
en el seu moment a la Vall del Llèmena, s’implica, de la mà de’n Miquel
Pujolar i de la Trini Romera, amb les
activitats del territori i busca aportar alguna cosa més als seus clients.
És per això que organitza diverses
activitats com la caminada solidària
anual a Rocacorba, la matança del
porc, la trobada anual de plaques de
cava de Mestre Oliver el darrer diumenge de gener o els tallers creatius
de playmais (jocs amb blat de moro)
de Eurekakids per a nens alguns diumenges. La Sala també forma part de
l’Associació de Cuina de les Carboneres que ha volgut recuperar la cuina tradicional de cassola, productes
de mercat i rostit per homenatjar els
carboners que el segle passat van fer

possible la creació de l’hostaleria que
tenim avui. Tot plegat, per a donar
un valor afegit a la qualitat intrínseca
de la seva cuina que es complementa amb el bonic paisatge natural dels
voltants, el màxim exponent del qual
poden ser les gorgues de Canet.
Que totes aquestes activitats complementàries ajuden a crear bon ambient a La Sala és innegable. Que els
ho preguntin, si no, als jugadors del
Girona FC que acostumen a escollir
aquest restaurant per fer-hi les seves
trobades d’equip. També la situació
de l’establiment fa que el freqüentin
molts motoristes, ciclistes i caminants
que fan ruta o excursions pel paisatge
natural de la Vall del Llèmena.
Cuina de mercat
A la Sala hi trobareu, sobretot, cuina
de mercat i plats de temporada. Una
gran elecció són les carxofes al caliu,
el civet de senglar o les figues farcides de foie però també hi podeu menjar tot tipus de carn a la brasa o peix.
El més popular, potser, són els esmor-

zars de forquilla: una plata enorme de
tot tipus d’embotits de Canet d’Adri a
tallar a gust i entre 10 i 16 plats de segon per escollir. Tot plegat per només
8 euros, amb beguda i cafè inclòs. El
menú diari de migdia és a 11 euros i
a la nit està obert dijous, divendres i
dissabte. Resulta un lloc ideal per a
reunions de tot tipus: batejos, casaments o trobades de familiars i amics.
A més, disposa d’una gran terrassa
per a fumadors.
Des del 2007 que en Miquel Pujolar i la Trini Romera es fan càrrec
de la Sala de Canet d’Adri tot i que
l’establiment acumula molts anys a
la plaça del poble: es va inaugurar
el setembre de 1920 com una sala de
ball. Aleshores eren uns altre temps,
no existien les xarxes socials i no era
tan senzill interactuar amb el client.
A la Sala procuren fer-ho amb una
pàgina de Facebook molt activa que,
a part d’informar-vos de les diverses
activitats que s’organitzen, us permet
consultar-hi cada dia el menú diari.

OCT/NOV 2012 I NÚMERO 2 I 27

REPORTATGE

LA PREUADA CASTANYA
L’època de collir castanyes pot ser una bona oportunitat per ensenyar i explicar als més petits la tradició i les històries
que envolten aquest fruit. També per mostrar-los com es coïen tradicionalment les castanyes i per què eren un producte
tan valorat.
Torrar castanyes
Potser el més divertit no és tant anar a
buscar castanyes al bosc, que també,
sinó coure-les al foc. I és que no és
tan senzill. I si no que ho preguntin a
Amer on cada any celebren el Concurs
de torradors de castanyes que aquest
any arriba a la 18ena edició. Un jurat
és l’encarregat de valorar qui les ha
torrat millor i d’escollir els tres guanyadors. D’entrada cal procurar fer un
foc potent, amb una flames grosses
(per aconseguir-ho és recomanable
utilitzar llenya prima). Cal utilitzar
una torradora amb condicions: una
gran paella d’alumini amb forats a la
base i un mànec suficientment llarg
per evitar cremar-se. Tot seguit és recomanable agrupar les castanyes que
siguin de la mateix mida i fer-los un
petit tall per evitar que espeteguin.
Després només cal col·locar-les dins

la torradora i coure-les al foc durant
uns 20 minuts aproximadament. És
important anar sacsejant les castanyes mentre estiguin al foc amb moviments decidits per tal que totes estiguin en contacte amb el foc.
Un cop cuites, pot ser útil abocar-les
sobre paper de diari o cartró i refregarles les unes amb les altres. D’aquesta
manera serà més fàcil pelar-les.
Fruit de temporada curta
Segons explica Xavier López, coordinador de la Fira de la Castanya de
Viladrau, tradicionalment i fins ben
bé els anys quaranta, la recol·lecció
de castanya havia estat un recurs alimentari molt important per a la gent
del país, no com una delicadesa gastronòmica sinó com un aliment bàsic
en la cuina de tot l’any. Les conservaven tot l’any seques, pelades i

penjades en un filat prop de la llar de
foc. Es considerava un aliment molt
energètic, de potent sabor, fàcil de
conservar i amb múltiples aplicacions
culinàries.
Al posar-se de moda el personatge
de la castanyera i la conseqüent demanda de castanyers arreu de ciutats
i viles, la castanya es torna rendible
com a fruit de temporada curta. A finals dels anys 60 comença el declivi
de la recol·lecció.
La llegenda més estesa sobre l’origen
de la castanyada explica que la nit de
Tots Sants, per tal que les ànimes entremaliades, les bruixes i els follets,
no entressin a la població a molestar els vilatans, era necessari que les
campanes toquessin tota la nit. El
campaner era l’encarregat de fer-ho
i s’enduia castanyes regades amb vi
blanc per agafar forces i aguantar tota
la jornada.
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DESTAQUEM
27 I 28 D’OCTUBRE DE 2012
FIRA DE LA CASTANYA DE VILADRAU
11 DE NOVEMBRE 2012
CONCURS DE TORRADORS DE CASTANYES D’AMER
12.15H PLAÇA DEL POBLE

3

2
1. Foc torrant castanyes. Foto del Fons Documental de la Fira de la Castanya de Viladrau - 2. Sacs de castanyes de Viladrau. Foto del Fons Documental de la Fira de la Castanya de Viladrau - 3. Arbres castanyers. Foto de Xavier López

MONIATOS I PANELLETS,
COM A COMPLEMENT

A més de les castanyes, els panellets i els moniatos són també un menjar típic d’aquesta singular festa. L’origen dels
panellets i la seva relació amb la diada de Tots Sants és una qüestió encara no aclarida i la introducció dels moniatos
respon a una evolució de la mateixa Castanyada.
Alguns historiadors defensen que
els panellets poden ser una evolució
d’antics àpats funeraris celebrats en
moltes poblacions de la Catalunya
Vella, on hi havia el costum de fer
un dinar després de la mort d’algun
familiar. Altres teories suggereixen
que aquest costum està lligat a la be-

nedicció de pans, que es dipositaven
com ofrena a les tombes familiars en
honor a la memòria dels avantpassats
i també com a aliment en el viatge al
més enllà. Aquests pans haurien estat
substituïts, amb el temps, pels dolços
panellets, elaborats amb ingredients
que no es passen amb el temps i que,

per tant, poden aguantar uns quants
dies mentre els difunts fan el seu
camí cap a l’eternitat.
Pel que fa als moniatos, es solen
menjar sols i sortint del forn però
també poden acompanyar plats o receptes més o menys originals.
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INFORMACIÓ NUTRICIONAL
PER CADA 100 GRAMS DE PRODUCTE
CASTANYES

MONIATOS

PANELLETS

VALORACIÓ NUTRICIONAL
Energia (Kcal)................................156
Proteïna (g)....................................2,2
Hidrats de carboni (g) ................29,9
Greixos totals (g)...........................1,8
Fibra (g).........................................5,5
Aigua (g) ......................................42,6
Sodi (mg)........................................9,0
Potassi (mg)..................................410
Fòsfor (mg)...................................60,7
Àcid Fòlic (µg) ............................10,2
Vitamina E (µg) ..........................0,98

VALORACIÓ NUTRICIONAL
Energia (Kcal)...............................96,6
Proteïna (g)....................................1,4
Hidrats de carboni (g) ................20,3
Greixos totals (g).........................0,50
Fibra (g).........................................2,6
Magnesi (mg)................................15,1
Fòsfor (mg)...................................42,0
Sodi (mg)......................................16,0
Potassi (mg)..................................252
Carotens (µg) .............................3851
Vit. C Ac. ascòrbic (mg)..............21,0
Àcid Fòlic (µg) ............................14,3
Vitamina E (µg) ............................3,8

VALORACIÓ NUTRICIONAL
Energia (Kcal)...........................500,99
Proteïna (g)................................10,21
Hidrats de carboni (g) ..............44,11
Greixos totals (g).......................31,52
Colesterol (mg).............................0,00
Fibra (g).......................................5,50

APTITUD PEL CONSUM
Molt recomanable per a:
- infants i adolescents, persones amb activitat intensa i esportistes
(per elevat contingut en hidrats de carboni).
- dones gestants (per contingut alt en folats).
- persones amb problemes d’estrenyiment (per alt contingut en fibra).
- persones amb hipertensió arterial (per elevat contingut en potassi).
- persones amb dislipèmies (pel contingut elevat en fibra).
Controlar la quantitat a ingerir en cas de:
- Persones diabètiques (controlar ració de consum, a l’igual que la de la resta
d’aliments rics en hidrats de carboni).

APTITUD PEL CONSUM
Molt recomanable per a:
- infants i adolescents, persones amb activitat intensa i esportistes
(per elevat contingut en hidrats de carboni).
- persones amb problemes d’estrenyiment (per alt contingut en fibra).
- persones amb hipertensió arterial (per elevat contingut en potassi).
Controlar la quantitat a ingerir en cas de:
- persones diabètiques (controlar ració de consum, a l’igual que la de la resta
d’aliments feculents, pel seu contingut en hidrats de carboni).
Moderar la freqüència de consum en cas de: (pel seu elevat contingut d’oxalats)
- persones propenses al desenvolupament de càlculs renals o de vesícula.
- persones amb anèmia ferropènica (en tot cas, ingerir acompanyat d’aliments
rics en vitamina C o d’aliments proteïcs d’origen animal rics en ferro).

APTITUD PEL CONSUM
Controlar la quantitat a ingerir en cas de:
- persones diabètiques (controlar ració de consum, pel seu contingut en hidrats
de carboni simples i complexes).
- persones amb excés de pes (pel seu contingut calòric, de grassa i sucres).
No apte pel consum en cas de:
- persones al·lèrgiques als fruits secs i a les proteïnes de l’ou.
- persones al·lèrgiques al gluten (si els ingredients utilitzats contenen
gluten -com farina, xocolata, galeta, etc.-).
- persones amb intolerància a la lactosa (si els ingredients utilitzats contenen
lactosa -com xocolata, galeta, etc.-).

Dra. Anna Costa Corredor | NutriClínica Doctora Costa | Emili Grahit, 55, 1r 1a | 17002 - Girona
info@nutriclinica.es | www.nutriclinica.es
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PANELLETS DE PINYONS
Preparació:
Farem pols l’ametlla i la barrejarem amb el sucre i la raspadura de llimona. Hi
afegirem les clares d’ou, mica en mica, tot barrejant-t’ho tot fins obtenir una textura manipulable que ens permeti fer petites boletes que anirem arrebossant amb
els pinyons. Una vegada tinguem els panellets fets els posarem sobre una safata
de forn i els deixarem reposar a la nevera unes hores o fins l’endemà. Passat
aquest temps, els traurem del fred, els pintarem bé amb rovell d’ou i els posarem
al forn, prèviament escalfat a 220-230ºC, fins que obtinguin un color daurat.
Consells:
Tant l’ametlla Marcona com els pinyons País ens garanteixen la millor composició i qualitat tot i que amb altres tipus de grana podem abaratir molt el cost.
Aconsello rentar i assecar l’ametlla 3 o 4 dies abans. Això ens permetrà treure
les possibles impureses pròpies de l’esclofollat i empaquetat.
El fet de deixar reposar els panellets unes hores fins l’endemà ens assegurarà que
dins del forn no s’obriran ni s’assecaran excessivament ràpid.
No cal barrejar-hi fècules com patata o moniato, ni poma, ni colorants ni conservants. D’aquesta manera podem mantenir el segell de denominació de panellets
ETG (Elaboració Tradicional Garantida).

Recepta de:

PASTISSERIA CAN TORNÉS
C/ Migdia, 51 - 17003 Girona
Tel. 972 20 74 33
www.tornes.cat

INGREDIENTS (per a 4 persones):
1 kg. d’ametlla Marcona
1kg de sucre
100g de clares d’ou (aproximat)
1 pell de llimona raspada
pinyons País
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ÀNEC AMB CÍTRICS,

ROSTA DE MONIATO I REDUCCIÓ DE MISTELA
Recepta de:

BUBBLES GASTROBAR & RESTAURANT
Passeig José Canalejas, 6 - 17001 Girona - Tel. 972 22 60 02
www.gastrobubbles.com - info@gastrobubbles.com

INGREDIENTS (per a 4 persones):
Per a l’ànec:
2 magret d’ànec sencers, sucre, sal, pebre, la pell ratllada de
½ llimona, ½ taronja i el suc de totes dues.
Rosta de moniato:
400g de moniatos (2unt), 10g de sucre en pols, ps de
canyella en pols, 2 claus d’olor, 1 anís estrellat, mantega,
sal i pebre.
Reducció de mistela:
250ml de mistela, 250ml suc de carn i 20 g mantega.
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Preparació:
Per a l’ànec:
Posem en una paella a foc baix els magrets d’ànec amb sal i pebre i els daurem lentament per la part del greix.
Anirem desgreixant la paella i retirant l’excés per evitar que es cremi, quan estigui
ben daurat i cruixent afegim les ratlladures de llimona, taronja i el suc per sobre. Ho
deixem 5 minuts més i retirem de la paella els magrets per a tallar la cocció. En total
haurem necessitat 15 minuts.
Per a la rosta:
Posem els dos moniatos, els 2 claus i l’anís estrellat en un cassó amb aigua al foc. Ho
bullim i quan els moniatos estiguin tendres els retirem, els treiem la pell i els posem
en un vol perquè s’evapori l’aigua. Després de deixar-los reposar 5 minuts, agafem els
moniatos i en tallem uns bastons. Uns quants els passem per una paella per a donar-los
color i la resta els fiquem en una paella amb la mantega, el sucre en pols i la canyella.
Anem aixafant-los i daurant-los a poc a poc com si fos una truita.
Per a la salsa:
Reduïm la mistela fins que quedi com un caramel. Afegim el suc de carn i ho coem tot
junt durant 5 minuts. Hi afegim el suc resultant de la cocció del magret i el suc de taronja i llimona i la mantega. Ho anem removent donant voltes a la paella fins dissoldre
la mantega i lligant la salsa. Rectifiquem de sal i pebre. Només caldrà repartir la salsa
per sobre del magret que haurem posat sobre la rosta de moniato en fines làmines.

AVUI SORTIM
TABERNA TRINIDAD DE PLATJA D´ARO

HOTEL RESTAURANT ALTAMIRA

Aquesta taverna està situada a les galeries Sant Luís de Platja d´Aro, a tocar de
l'avinguda principal, davant mateix del Montbar. Una autèntica taverna decorada
tota de fusta, amb una gran varietat de montaditos i cassoletes de tot tipus i tot
acabat de fer i directe a la barra. Un local molt acollidor amb una terrasseta a tocar
de les botigues del mateix centre. Ideal per a menjar i gastar el que volem. També
s'hi poden menjar plats com l’entrecot o fer-hi un dinar o sopar amb una bona
varietat de plats.

Si busqueu un bon restaurant-bufet lliure que tingui una bona varietat de plats a
escollir per poder gaudir i repetir dels que més us agradin, amb l'Altamira haureu
encertat. Menú diari a 11 € i menú dissabtes nit i diumenges migdia a 15 €. Obert
cada dia i amb servei d'habitacions. Situat a la sortida sud de Girona, a Fornells de
la Selva.

Galeries Sant Luís, 58 - Platja d'Aro - Tel. 972 82 55 78

Ctra. N-ll Km. 710 - Fornells de la Selva - Tel. 972 47 67 09

LA TAVERNA DE L´ABAT

RESTAURANT SOLIUS

Situat en ple barri vell gironí, l'interior d´aquest restaurant té una màgia especial.
Era una antiga casa de l'Abat de l'Abadia de Sant Pere de Galligans. Ara, de la mà
de la Isabel hi podem gaudir d'una cuina casolana amb tocs molt personals. Menú
diari a 12 € tot inclòs, menú de nit a 16 €, beguda a part, també els caps de setmana.
Increïbles els calamars farcits amb salsa de civet i, si us agrada el bacallà, en tenen
de diferents tipus, tots ells excel·lents i recomanables, en especial el bacallà amb
sobrassada. Terrassa exterior amb vistes a la catedral de Girona, l'art i la gastronomia es troben en aquest restaurant. Menú de Fires.

A l'entrada de Santa Cristina d'Aro hi trobeu aquest restaurant que possiblement és
una icona dels sopars-ball. Pere Puig és tot un expert en aquest tipus d'actes, una
trobada els dissabtes nit, un bon menú, ball i bon preu, 25 €. També podeu menjarhi un menú diari de dilluns a divendres a 10 € i un menú especial cap de setmana a
15 € i gaudir-ho a la terrassa exterior.

Plaça Santa Llúcia, 6 - Girona - Tel. 972 21 97 04
www.latavernalabat.com - info@latavernadelabat.com

Carretera de Girona a Sant Feliu de Guíxols - Santa Cristina d'Aro
Tel. 972 83 74 00

RESTAURANT VIA AUGUSTA

RESTAURANT LA BRASA
També

OsBdiRlluIMns
el

Obert a tot tipus d’actes culinaris. Menú diari de dilluns a dissabte a 10,50 €, menú
de cap de setmana a 16 €, molt recomanable, i menú a 20 € que podeu degustar al
menjador Ambrosia. I és que el restaurant disposa de grans menjadors, per a més de
300 persones, i adequats per a qualsevol tipus de celebració, a preus assequibles. Si
us agrada ballar gaudireu dels millors sopars-ball amb música en directe els
dissabtes a la nit amb un menú a 25 € que inclou cava, vi, aigua i cafè. Si voleu
començar bé el dia, proveu els esmorzars de forquilla a partir de les 8 h del matí amb
carns a la brasa, pota i tripa o peus de porc amb cargols, entre altres plats.

El Restaurant la Brasa de Riudarenes és un dels clàssics de la gastronomia
gironina. Amb plats abundants i de gran qualitat i amb una carta molt àmplia, es
podria definir com a cuina tradicional catalana: guisats, platillos, canelons, les
patates amb all i oli a la brasa, l’arengada a la brasa amb mongetes, cargols, anques
de granota, el rostit d'ànec o conill o el bacallà amb samfaina. Quan reserveu taula,
si pot ser, que sigui a la bodega. Obert cada dia al migdia.

Av. Mas Pins (Zona Poligensa) - Riudellots de la Selva - Tel. 972 47 81
www.restauranteviaaugusta.com

Carretera de Santa Coloma de Farners, 21 - Riudarenes - Tel. 972 85 60 17
www.labrasa.com
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RESTAURANT AIGUAVIVA

RESTAURANT MARÀNGELS

Situat a la mateixa carretera que va de Girona a Santa Coloma de Farners, al nucli
d´Aiguaviva, en David i l’Anna en són els responsables. El menú del migdia, a 10
euros, és com una varietat de plats a la carta, d’entre els quals, us recomano els
cargols, que són excel·lents, i els calamars a la romana, tot i que el bacallà tampoc
us el podeu perdre. Els esmorzars són variats i abundants i la majoria són per
menjar amb forquilla i ganivet. Si hi voleu sopar haurà de ser els dissabtes a la nit.
Els dilluns està tancat per descans del personal i, val a dir, que l’ambient és
totalment familiar. En definitiva, un excel·lent restaurant.

Alguns pensen que menjar bé és car. Doncs no sempre és així i podeu comprovarho al Restaurant Maràngels. D’entrada és un lloc bucòlic, en una preciosa masia,
on hi trobareu un tracte molt familiar amb en Xesco com a xef de cuina i l’Eva com
a responsable de sala. Un lloc excel·lent per a celebrar-hi tot tipus d’esdeveniments
des del vostre casament fins a qualsevol tipus d’aniversari. Disposa d’uns jardins
molt ben cuidats i de la millor qualitat preu. “Els plats a Maràngels amb aire de
tramuntana i cor Gironí”.

Ctra. Girona a Santa Coloma de Farners, s/n - Aiguaviva - Tel. 972 39 42 21
dasanar@telefonica.net

Can Quelot, s/n - Ctra. Girona a Sant Gregori (Sant Gregori) - Tel. 972 42 91 59
www.marangels.com

RESTAURANT EL CABRIT DE GIRONA

MARISQUERIA CAN BLANCO

Un restaurant mític de la cuina gironina amb més de 15 anys a la ciutat, al carrer
Barcelona, 423, a la zona de l'Avellaneda, i amb més de quaranta anys a Sant
Esteve de Llémena. Amb una cuina reconeguda, està preparat per a qualsevol
esdeveniment (aniversaris, trobades d'empreses, sopars per a colles i grups amb
una àmplia varietat de menús, menjadors aplicables a la intimitat de cada grup,
esmorzars de forquilla a 10 € i menú diari a 18 €. Amb plats com cargols, calamars
a la romana, peixos frescos, arrossos i el plat estrella, el cabrit. Obert els dies de
Fires de Sant Narcís.

Mariscades, peixos al forn, graellades de peix, arrossos de peix, de marisc i de
cabra de mar, combinats de peix i marisc, gambes de Palamós, cloïsses gallegues.
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 € i menú
de clova a 40 € amb tot inclòs. Servei de mariscades a domicili. Capacitat, fins a 80
persones.

Ctra. Barcelona, 423 - Girona - Tel. 972 20 14 03
www.restaurantelcabrit

Av. França,13 - Sant Julià de Ramis - Tel. 972 17 21 46 o 972 17 05 21
www.marisqueriablanco.com - jblanco@marisqueriablanco.com

MARISQUERIA-BRASERIA DON EDUARDO

RESTAURANT EL MIRADOR

Una autèntica marisqueria i braseria a Platja d'Aro on hi podeu menjar des d'uns
bons peixos de la costa fins a unes delicioses carns de Girona amb el millor marisc
de la Costa Brava. Us recomano un arròs de llamàntol que podeu degustar davant
del mar en ple Passeig Marítim i en qualsevol època de l'any. Les seves especialitats són la mitjana de bou a la pedra, l'espatlla de xai, el secret, les fritures, els
peixos al forn, la caldereta i els arrossos. Podeu menjar a peu de serra i gaudir de
tot un plaer al millor preu..

Menú diari, menú per a grups, possibilitat d'utilitzar la sala de festes. Ideal per a
celebrar-hi grans esdeveniments com festes d'aniversari, comunions, batejos i
casaments. Gran terrassa per a fumadors que també et permetrà gaudir d'una
tranquilitat immillorable. A tocar de les pistes de l'aeroport de Girona. Cuina de
mercat amb molta varietat, especialitat en arrossos i bacallà i amb un autèntic parc
d´atraccions per als més petits.

Passeig Marítim, 68 - Platja d´Aro - Tel. 972 82 56 70

Aeroport de Girona-Costa Brava - Vilobí d’Onyar
TEL. 972 47 34 08 o 609 30 11 15 - www.miradoraeroport.com
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GIRONA
c. Carme
GIRONA
c. Emili Grahït

a Figueres
Variant A2

a els Àngels
Parc Tecnològic
UDG
La Creueta

Biocentury

GIRONA
Montilivi - Palau
a Quart
Sant Feliu de Guíxols

a Barcelona

Carretera del Àngels, km 0,2 - 17241 - La Creueta - Girona

CASAMENTS, COMUNIONS,GRUPS, EMPRESES...
TEL. 972 46 84 81
www.restaurantsiloc.com
info@restaurantsiloc.com
facebook.com/restaurantsiloc
COMUNIONS, GRUPS...
ESPECIALITAT EN CABRIT I CARGOLS
MENÚS ENTRE SETMANA
La Masia del Cabrit està situada a Domeny (Girona)
al costat de la fàbrica Nestlé - Antiga Carretera d'Amer, 54

TEL. 972 20 24 24
lamasiadelcabrit.com - info@lamasiadelcabrit.com

