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Llegia l’altre dia una entrevista a un
metge especialista en cirurgia digestiva que assegurava que de fruita se
n’havia de menjar molt poca, no més
d’una peça al dia i mai barrejar-la. Explicava també que menjar fruita abans
d’anar a dormir és el pitjor que podem
fer perquè mentre dormim només cremem el sucre de la fruita que hem ingerit i no pas el greix que ens sobra.
Aquest dia em va venir al cap la campanya “Pa cada dia” que va engegar
Incerhpan per acabar amb el mite de
que el pa engreixa o la revalorització
del peix blau des que es va pregonar
que els àcids grassos que contenia
ajudaven a reduir el colesterol dolent
i, per tant, a reduir el risc de patir un
infart. I és que anem nutricionalment
de bòlit!

Ja m’imagino que la nutrició no és
una ciència exacta i, de fet, els consells alimentaris han d’evolucionar
juntament amb la nostra forma de
vida però encara hi ha una gran
quantitat de mites relacionats amb
l’alimentació que fan anar de corcoll a aquells qui es veuen obligats
a seguir una dieta determinada.
Pels que no us hagueu de mesurar
amb una vara tan estricta, i simplement us vulgueu cuidar, penso que
el millor és no fer gaires números
i només procurar menjar variat i
sense excessos. No deixeu que els
consells alimentaris us encotillin
massa i sobretot no us oblideu que
el paladar és un sentit que millora
si s’exercita.
Si passeu pàgina us expliquem algunes receptes per àpats diaris i
festius, us apropem a productes
gironins certificats de gran qualitat i us recomanem alguns bons
restaurants del territori. Tot plegat
pensant en el vostre paladar i en el
moment que us decidiu a exercitarlo abans que algun nutricionista ens
aconselli no sortir a dinar ni a sopar
fora per evitar patir greus perjudicis en la nostra salut. De moment
l’esmorzar continua sent l’àpat més
important del dia, no?

PER A CELEBRAR UN ANIVERSARI, EL VOSTRE CASAMENT, UNA TROBADA FAMILIAR
SI VOLS QUE SIGUI MÉS ALEGRE DONA-L’HI UN TOC DE MÚSICA
· BALL PER A TOTES LES EDATS
· EQUIP DE LLUMS I SO
· BALL-KARAOKE
· US FEM PRESSUPOST amb el
RESTAURANT i LA DISCO MÒBIL
· A PARTIR DE 6 EUROS PER PERSONA AMB GRUPS PETITS
(mínim 25 persones)
Telèfon: 689 24 44 01 - pacobaso@gmail.com
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PARLEM DE... CELLERS PERELLÓ

INAUGURACIÓ

EL NOSTRE VI DE CADA DIA

ALS ANYS 50, EL PA I EL VI NO PODIEN
FALTAR A TAULA
Marta Avellaneda
Periodista
mavellaneda@gironagastronomica.cat
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Cellers Perelló són un dels cellers
més importants i antics de Girona.
Els visitem a la seva botiga actual,
al carrer de la Rutlla, 167 on la
Carme Salart, la propietària, ens
explica que fa més de 50 anys varen començar en aquest mateix carrer però una mica més avall. Avui
està al capdevant del negoci la tercera generació de la família però la
Carme ens transporta als anys 50
quan ens explica que ella mateixa
ajudava el seu pare a transportar el
vi des de l’estació de tren de Girona fins la Rutlla on hi tenien la
botiga. El transport es feia amb carros i amb enormes bucois de 600
litres que contenien el vi. Aleshores eren temps molt diferents: el
pa i el vi eren sagrats i no podien
faltar en el dia a dia. Avui la vida
moderna ens ha fet prioritzar altres aspectes quotidians però el vi
es continua tenint en compte, tant

per veure a diari com per a determinades celebracions. Ens comenten que la venta a granel continua
tenint molta tirada. També venen
tota mena de caves i licors.
De Viprase a Norfeu
Cellers Perelló ha fet renéixer
l’antic Viprase, el vi d’agulla que
va ser l’estrella els anys 50 i que es
recomanava “Bebeu-lo ben fresc”.
Amb una ampolla visiblement més
moderna, però mantenint el sistema de tancament exclusiu que
va caracteritzar el Viprase, han
creat el Norfeu blanc i el Norfeu
rosat. Actualment Cellers Perelló
produeix més de 15.000 ampolles de Norfeu al mes a les noves
instal·lacions de Vilablareix. Un
negoci familiar que no para de
créixer i que ha sabut revaloritzar
allò més tradicional.

EL NOU CAN MANOLO
Des del passat novembre que si
voleu anar al Restaurant Can Manolo teniu dues opcions: o anar al
Pont de la Barca o escollir el nou
establiment que ha obert al carrer
Riu Güell de Girona, sota l’edifici
CINC. Aquí hi podeu anar, per
exemple, a esmorzar o a berenar i
provar la seva coca de vidre amb
varietat d’embotits o qualsevol

altre complement que hi vulgueu
menjar. Ho podeu acompanyar amb
bermut casolà, vi, varietat de copes
i gintònics o amb una ampolla de
cava. Si no voleu quedar molt tips
hi podeu demanar varietat de tapes o plats per a compartir mentre
gaudiu d’algun partit de futbol, per
exemple, ja que el nou Can Manolo
disposa de pantalles grans de tele-

NOU CAN MANOLO
Carrer Riu Güell, 58, sota l’edifici CINC - Girona
Tel. 972 099 100

visió per seguir els partits. També
hi podeu anar a fer esmorzars de
forquilla amb tot tipus d’entrepans
i brioxos a partir de les 8h del matí.
Redacció
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MENJA’T EL CINE

DOLÇOS GIRONINS

RECEPTA DE...

UNA NIT A L’ÒPERA
Angel Garcia
Bubbles Gastrobar
info@gastrobubbles.com

Tindria un porquet de llet? Doncs espremi’l i porti la llet en un got!
GARRÍ CONFITAT EN OLI D’ALLS, CODONY DE CASTANYES, PARMENTIER DE
PATATA I PARMESÀ
Ingredients:
- 400 g garrí desossat
- 4 alls
- 250 ml oli d’oliva
- 3 patates
- 2 cebes
- 2 castanyes
- 100 g sucre
- 4 fulles de gelatina
- mantega, parmesà, sal i pebre

UNA NIT A L’ÒPERA
Títol original: A night at the Opera
País: Estats Units 1935
Direcció: Sam Wood, Edmund Goulding
Guió: J. K. McGuinness, G. S. Kaufman, M. Ryskind
Repartiment:
Groucho Marx (Otis B. Driftwood)
Harpo Marx (Tomasso)
Chico Marx (Fiorello)
Margaret Dumont (Sra. Claypool)
Kitty Carlisle (Rosa Castaldi)
Allan Jones (Ricardo Baroni)
Walter W.King (Rodolfo Lasparri)
SINOPSI
Considerada la millor obra dels germans, Una nit a l’Òpera ens
trasllada al fastuós món dels cantants i dels representants amb
una vessant més còmica de l’habitual. Otis B. Driftwood, treballador de la Metropolitan Opera de Nova York i gran negociador,
se les enginya per aconseguir els diners de la Sra. Claypool,
viuda, adinerada i amb poder. Per altra banda, la competència
entre dos tenors, Rodolfo Lasparri i Ricardo Baroni, que lluiten
per aconseguir el cor de la jove i prometedora Rosa Castaldi, els
durà més enllà del mar, acompanyats de dos polissons, Fiorello
i Tomasso que ajudaran a Rosa i Ricardo a pujar de nou als
escenaris, en una trepidant i incansable pel·lícula on ningú es
qui diu ser i on res és el que sembla…
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Ja des de l’inici, l’incomparable Grouxo Marx desembeina i ens dispara al
cor amb rialles a través d’un monòleg totalment absurd entre ell i la Sra.
Claypool quan aquesta s’adona que la seva cita està sopant just a la taula
del costat, en un restaurant de luxe. En una incessant conversa entre els dos
personatges, el Sr. Otis B. Driftwood (Grouxo Marx), amb actitud despreocupada i burlesca, escapa de pagar el seu sopar mentre canvia de taula i es
prepara per tornar a menjar. Just en aquest moment es para el temps i llança
un cop magistral quan crida al cambrer i li pregunta: “Tindria un porquet de
llet? Doncs espremi’l i porti la llet en un got!”
Dit això, comença el festival de bogeries “marxianes” quan intenta seduir la
seva acompanyant amb frases inacabables com “...sap per què sopava amb
aquella dona? Doncs perquè em recorda a vostè!... Per això estic sopant amb
vostè, perquè vostè em recorda a vostè... els seus ulls, la seva gola, els seus
llavis...tot el que té vostè em recorda a vostè...excepte vostè...Que em pengin
si sé el que em dic!...”. Amb un demencial i loquaç repertori, fins i tot ell
queda embarbussat.
Sens cap dubte, una de les escenes més còmiques del cinema clàssic d’humor.

Si coneixes alguna pel·lícula relacionada amb la gastronomia o alguna escena concreta on la cuina hi tingui un paper destacat
ens ho pots explicar a info@gastrobubbles.com i ho veuràs reflectit a la revista. Cuina’t la teva pròpia pel·lícula.

EL MILLOR CROISSANT

DE L’ESTAT 2012 by ABRAHAM BALAGUER
No tothom pot llevar-se un diumenge i anar a comprar el millor croissant de l’Estat per esmorzar. Els
gironins sabem que ho podem fer
des del passat mes d’octubre quan
el croissant de mantega de la pastisseria Sweets d’Abraham Balaguer va rebre aquesta distinció per
part del Gremi de Pastissers de Barcelona. El secret de la recepta, segons el seu creador, és aparentment
tan simple com treballar amb una
matèria primera de gran qualitat.
Abraham Balaguer assegura que no
tots els pastissers elaboren els dolços amb aquesta premissa perquè
resulta més car i els productes emprats necessiten una cura i conservació específiques. Ens treu importància al fet que el croissant sigui
sense banyes però ens explica que
des de la distinció ha augmentat per
10 les ventes del seu croissant de
mantega.

Abraham Balaguer, nascut a Barcelona, prové d’una família de pastissers.
Té l’obrador a Santa Coloma de Farners i la botiga de Girona que acull
l’aplaudit croissant és petitona però
molt ben decorada. I és que Sweets
dóna molta importància a la imatge
com a factor diferenciador. Ofereixen
una carta d’autor que va canviant en
funció de la temporada i de les diades
més assenyalades, tot amb una marca
pròpia que han aconseguit vincular a
qualitat i a certa exquisidesa. Només
cal fixar-se en les formes, els colors i
l’originalitat dels dolços de Sweets.
Per exemple, per aquest Nadal, hi trobareu torrons de Quicos, de neules amb
Peta Zetas o el turró Havana que conté
llima, menta i rom. De fet, Balaguer
assegura que són incapaços de vendre
torró de Xixona perquè els clients hi
van a buscar precisament aquells productes que no troben en establiments
habituals. No us perdeu l’experiència.

Marta Avellaneda
Periodista
mavellaneda@gironagastronomica.cat

SWEETS
C/ Creu, 43 - Girona
Tel. 972 41 41 91 - info@abrahambalaguer.cat
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DIT I FET

EL RECUIT DE DRAP

UN REQUISIT DE DRAP O TERRISSA
Salvador Garcia-Arbós
Periodista

Les comarques gironines no són terra de formatges. A nivell històric
s’hi dibuixen cinc demarcacions
formatgeres: recuit, mató, serrat
o d’ovella, el brossat i el formatge tendre de cabra. El recuit, a
l’Empordà, la Garrotxa, el Gironès
i el Pla de l’Estany. El mató, a la
Selva. El formatge tendre de cabra,
a la Selva interior, i el serrat i el
brossat, a la Cerdanya, al Ripollès i
a la Garrotxa Occidental, que coincidiria amb la Muntanya o comarca
d’Olot, abans no annexionés la Garrotxa i n’adoptés el topònim.
Tret del serrat, pirinenc o de muntanya, els formatges són tots de tall
tendre. Per ser fets i menjats, generalment amb sucre o mel.

TOTS ELS SECRETS
D’AQUEST LÀCTIC TAN
EMPORDANÈS SÓN EN EL
LLIBRE DEL RECUIT

El Pirineu oriental no és terra de
formatges i, encara menys, de formatges madurats. El nostre bocí
de país és terra de formatge fresc,
i quan s’escau. És terra de recuits,
el làctic del Bisbat de Girona, i
d’algun mató. El per què a Catalunya no es fan grans formatges, grans
peces madurades, com al Pirineu
occidental, als Alps o a la Meseta
cal buscar-lo en la configuració del
país, en el tipus d’agricultura i de
ramaderia que s’hi han desenvolupat, en el tipus de bestiar i en les
comunicacions entre els llocs de
producció i els mercats.
Ja ho veieu, a les comarques gironines s’hi fan pocs formatges, se’n
van fer no gaire més i, pel que es
veu els ramaders no tenen pas gaire
predisposició a fer quallar la llet i
obtenir-ne un alt valor afegit amb
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la venda de formatge. Ja s’ho faran;
després que no es queixin.
El formatge característic del Bisbat
de Girona és el recuit: s’ha de fer
amb llet bullida per poder aprofitar
totes les proteïnes de la llet. Cal
parlar de dos tipus de recuit: de
drap i d’olleta (o tupí) de terrissa.
El de drap és el del Baix Empordà
i el d’olleta, de l’Alt Empordà. El
d’olleta no fa xerigot, sèrum com
en la majoria de formatges, és a
dir pèrdues, perquè queda integrat
en el producte acabat. De l’Alt o
del Baix, el recuit és un formatge
de llet –d’ovella i cabra, principalment, o de vaca– bullida, amb
l’objectiu de coagular totes les proteïnes presents a la llet, quallada
amb herbacol i batuda.
La diferència entre l’Alt Empordà
i el Baix Empordà és que a l’Alt
el volum de formatge obtingut és
equivalent al de la llet usada, com
en el iogurt, mentre que al Baix el
fan de drap, amb la qual cosa una
part del xerigot que hi hem integrat
en batre’l, s’escorre i ja no es consumeix.
Convé observar, de cara als caçadors de paraules, que el recuit de
Girona respecta poc l’etimologia.
Recuit vol dir coure un altre cop;
això és, després de fer un mató,
per exemple, prendre el xerigot i
bullir-lo per fer coagular la resta de
proteïnes làcties. D’aquest aquest
xerigot recuit (o tornat a bullir) a
molts llocs de Catalunya en diuen
brossat, a Itàlia en diuen ricotta i a
les Espanyes requesón.

Quant al recuit, els noms que es
troben a fora del Bisbat de Girona
i, sobretot, de l’Empordà, quallada, cuajada, caillade, mamiya, gatzatua... Tanmateix, per quallada
s’hi entén cada cop menys gent per
la raó que l’empordanès recuit s’ha
imposat com a terme gastronòmic
d’alt nivell, especialment el recuit
de drap de les parròquies dels municipis de la Bisbal d’Empordà,
Forallac i Ullastret.
Tots els secrets d’aquest làctic tan
empordanès són en El llibre del recuit. Vida i miracles d’un llevant
de taula, de Jordi Bonet-Coll, que
inaugura la col•lecció QuèViures
d’Edicions Sidillà. Es tracta d’un
llibre interactiu que enllaça amb
un vídeo en què Neus Barnés, del
Mas Rustei de Rabioses (Cruiïlles) revela els secrets del recuit de
drap, amb els seus vells i elegants
draps de fil. La senyora Neus Barnés va fer el millor recuit de drap
mai tastat a la Bisbal d’Empordà
fins que va decidir plegar. Amb
aquest llibre Jordi Bonet-Coll fa
l’homenatge a les persones que
van dedicar la seva vida al cicle
del recuit: pasturar, munyir, bullir,
elaborar i vendre. El resultat és un
document intens i necessari, una
història empordanesa divertida i
apassionada. Un requisit exquisit,
d’olleta o de drap.

OBERT A PARTIR DE LES 19:30 HORES

NOVA
Per a fer uns vins i unes tapes o per a sopar fins tard

Carrer Figuerola, 35 - 17001 Girona - Tel. 972 21 84 24
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EN PORTADA
EL PERFIL
ANY D’OBERTURA: 1986

RESTAURANT MASSANA

MENÚ DEGUSTACIÓ: 7 aperitius, 7 plats i 2 postres - SERVEI DE CARTA
CAPACITAT: 35 persones + dos menjadors privats de 10 a 25 persones
PERSONAL: 12 treballadors i 1 en pràctiques

UNA CUINA EVOLUCIONADA
QUE CONSERVA ELS ORÍGENS
Marta Avellaneda
Periodista
mavellaneda@gironagastronomica.cat
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Per a Pere Massana l’hospitalitat
és el primer manament en el món
de l’hostaleria i ho posa en pràctica en el seu dia a dia. Ens prepara unes cadires perquè estiguem
còmodes mentre ens explica que
l’estrella Michelin que va rebre el
2007 li ha servit per veure reconeguda la seva feina i per gaudir
d’aquest reconeixement. Abans
d’això, però, el restaurant ja feia
una colla d’anys que rutllava i que
s’havia anat fent a ell mateix, amb
les inquietuds del mateix Massana i del seu equip, però també
amb les aportacions dels propis

clients i amics. Era el setembre de
1986 quan el restaurant obria les
portes per començar una aventura
que els ha portat fins al més alt nivell de la cuina gironina. Lluny de
deixar-se enlluernar per l’estrella
Michelin, Pere Massana ha aconseguit plats altament tecnificats
però sense deixar de tocar de peus
a terra per aquells clients més
tradicionals que prefereixen un
producte en estat pur, tractat amb
molta delicadesa i amb poca manipulació, com tòfones, angules
o espardenyes, segons temporada, abans que qualsevol plat més

DESCANS: Tancat diumenge i dimarts a la nit
CAP DE CUINA: Pere Massana
CAP DE SALA: Ana Roger
SUMILLER: David Neras
DESCANS: Tancat diumenge i dimarts a la nit - VACANCES: Del 24 de desembre al 8 de gener
ADREÇA i CONTACTE: Bonastruc de Porta, 10 - Girona
Tel. 972 21 38 20 www.restaurantmassana.com - info@restaurantmassana.com

elaborat. I és que el secret de la
sofisticació de la cuina del Massana és l’evolució que ha experimentat des dels seus inicis fins
avui, sempre a partir d’una base
de productes de gran qualitat. En
l’alta cuina hi tenen molt a veure
les textures i les coccions. El bon
cuiner ho és dins i fora de la cuina. A dins perquè cuida els plats
i a fora perquè cuida els clients.
Pere Massana fa justícia a aquestes dues condicions.
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TOCAT DEL BOLET

LA VINYA

EL GARROT DE NADAL
Pere Mià
Pagés

L’indiot gall d’indi o pavo és una au
molt apreciada i típica de les festes
de Nadal tot i que últimament s’ha
perdut una mica el seu reinat, potser
per allò de que ja no es cuinen tant
a casa i aquestes són aus que necesiten d’una bona cocció. Les podem
cuinar rostides i flamajades o bé
amb raïm. Potser actualment s’han
popularitzat altres maneres de preparar-les. Antigament, de les restes
del sopar de la nit de Nadal se’n
feien els canelons del dia de Nadal.
Si aquesta és la part gastronòmica,
pel que fa a l´horta el desembre és
un mes per recollir les xicoires, les
escaroles, les cols i el bròquil. També el desembre és l’època de la ma-

tança del porc ja que és quan millor
es conserva la carn i quan antigament les cases es proveïen de carn
per les festes. Tot i que actualment
s’ha perdut molt aquesta tradició, la
matança del porc ha estat i és una
festa familiar i d’amics i tenim una
dita que ho demostra: “Per Nadal
cada ovella al seu corral”. Avui no
és ben bé així ja que la gent pensa en
anar a esquiar o al Carib (els temps
canvien).
Pel que fa al mes de gener, és temps
de calçots tot i que ara ja en podem
trobar també al desembre. Temps enrere potser relacionàvem els calçots
com un producte tarragoní però ara
ja se’n fan a tot arreu tot i que la veritat és que no són els mateixos, és
clar que potser el més important és
la salsa.
Per acabar, un dita i una invitació.
“Santa Llúcia de Puigmal tretze dies
abans de Nadal”. A Santa Llúcia,
patrona de la vista (i de Palol de Revardit) hem d’encomanar-nos perquè ens aclareixi la vista a nosaltres
i, de passada, també als polítics. La
invitació és que si voleu fer cagar el
tió, a l’entrada de Can Mià hi trobareu un garrot de Nadal.
Bones festes.
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BOMBOLLES DE NADAL
És evident que per Nadal
s’incrementa el consum de vins
escumosos, és un costum ancestral. Encara recordo amb nostàlgia aquella cançó que sentia contínuament quan era petit a la ràdio
-la televisió no existia- que deia
“ara ve Nadal, matarem el gall,
farem xerinola i beurem xampany
Canals & Nubiola”.

a les comarques gironines, s’ han
anat elaborant altres marques com
el Freixa Rigau, Família Oliveda
i Gran Rigau del grup Oliveda,
Amat i Trobat de Cellers Trobat
o l’anomenat Escuturit del Celler
Espelt. Últimament s’ha incorporat al mercat el Ses Vernes, elaborat exclusivament amb raïms de
Blanes amb un rosat espectacular.

Com canvien els temps!! Ara
ni diem xampany -els francesos
ens ho van prohibir al·legant que
fonèticament s’assembla al mot
champagne- ni matem especialment el gall ja que se’n maten
diàriament a milers. Vull recalcar,
però, que encara existeix el cava
Canals & Nubiola, amb molt bona
relació qualitat-preu.

Al Penedès, a la zona anomenada El Pais del Cava, la producció
és multitudinària amb cases molt
antigues i altres de més modernes
que elaboren milions d’ampolles
i envien a tot el món. Alguns es
permeten, per les festes de Nadal,
fer un tast de champagne, pioners
de l’elaboració al món de vi escumós per l’anomenat “mètode
champenoise” que és el mateix
que utilitzem al nostre país però
amb diferents varietats de raïms,
sobretot Pinot Noir i Pinot Meunier, que aquí s’utilitzen poc. Al
mercat hi podem trobar preus per
totes les butxaques, des de menys
de 2 euros a les grans superfícies low cost fins a 200 euros en
champagnes d’elit francesos com
per exemple el Sourire de Reims
Rosé de Henry Abelé, un dels millors del món.

Actualment de cava i d’altres
escumosos se’n consumeix tot
l’ any. És habitual demanar una
copa de cava com aperitiu, alguns
restaurants ja el serveixen de seguida, només de seure a taula.
Molta gent fa tot un àpat amb un
vi escumós. En tenim de tantes
classes i varietats que ens permet
tota classe de maridatges. Per nosaltres, el rei dels vins escumosos
és i ha de ser el cava català. Gairebé el considero la beguda nacional de Catalunya. Precisament a
les comarques de Girona existeix
la marca elaboradora més antiga
de la península ibèrica: Mont Ferrant, de Blanes que data de l’any
1865. També és de molta tradició
i gran qualitat el cava que s’ elabora als soterranis de l’església
del Carme de Peralada: el Gran
Claustre, de presentació singular i
excel·lent qualitat. Posteriorment,

Agustí Ensesa
Sommelier
girovi@mestrestastavins.com

Pel que fa als preus, un consell:
si vostè compra un cava correcte
segurament tindrà una satisfacció correcta, si vostè compra un
escumós de preu alt i suposadament de molt bona qualitat, li
garanteixo que li sortirà a meitat
de preu, doncs la seva satisfacció
serà doble i triple si és amb bona
companyia. Paraula d’un gat vell
en el món del vi i el cava.
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L’ARTICLE

ELS CALÇOTS

NASCUTS A VALLS PERÒ POPULARITZATS
A TOT CATALUNYA
L’origen d’aquest àpat es creu que
està a la població de Valls. A finals del
segle XIX un pagès d’aquesta ciutat,
en Xat de Benaiges, va descobrir una
forma especial de fer créixer la ceba
blanca: es plantava de forma que només quedés mig colgada i a mesura
que creixia es procedia a tapar-la amb
terra. Aquesta acció, que es coneix
com a calçar, és la que dóna nom al
calçot. També se li atribueix la tècnica
de preparació. Es diu que en Xat de
Benaiges va posar un parell de brots
de cebes al foc i va descobrir per atzar
un plat que a l’inici del segle XX ja
havia esdevingut habitual en moltes
llars de Valls. Protegit per una deno-

minació d’origen pròpia, el calçot de
Valls es caracteritza per una longitud de 15 a 25 cm (part blanca) i un
diàmetre, mesurat a 5 cm de l’arrel,
d’entre 1,7 i 2,5 cm.
La calçotada és la forma més tradicional de menjar els calçots. Un cop
rostits directament al foc, i quan les
capes exteriors estan negres i entreobertes, s’emboliquen en grups de 25
aproximadament en diverses fulles de
paper de diari i es deixen com a mínim una mitja hora perquè acabin de
coure’s amb la seva pròpia escalfor.
Es mengen pelant les capes exteriors i
untant el calçot en una salsa Romesco

o anomenada salbitxada que, de fet,
és parenta de la Romesco, la Xató o
l’Allipebre. Una vegada consumits la
tradició aconsella menjar carn i botifarres cuintes sobre les brases que han
quedat després de fer els calçots i, tot
això, regat amb vi o amb cava.
El calçot es sol consumir entre els
mesos de gener i març encara que hi
ha restaurants que ho inicien abans de
Nadal. La calçotada popular amb més
renom és la de Valls que es celebra a
finals de gener des de l’any 1982.
En col·laboració amb la Diputació de
Tarragona.

Fotografia: JAUME PAHISSA - Disseny: FERRAN RODRÍGUEZ

ESPECIALITAT EN “CORDERO LECHAL” I “COCHINILLO DE BURGOS”
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

Adreça Botiga de Nadal:
Travessia del Carril, 2
(cantonada Plaça Poeta Marquina)
GIRONA
Tel: 657 967 554
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MOLT PERSONAL

ESPAGUETIS AMB
MÚRGULES I FOIE
CARLES MONGUILOD

AMB L’ADVOCAT

Aquest mes de febrer es compliran 30 anys des que Carles Monguilod fa
d’advocat penal a Girona. Diu que sempre li havia agradat polemitzar i prendre partit en els assumptes i que, potser per això, es va encaminar cap aquesta
professió guiat, en certa manera, pel també advocat Manel Mir. El cas penal
que més recorda haver defensat és el segrest de Maria Àngels Feliu perquè
explica que va tenir un gran ressò mediàtic però també perquè assegura que
va descobrir una persona amb una qualitat humana excepcional. De fet, ens
concreta que aquest cas li va permetre conèixer l’altra cara del dret penal
perquè el seu lloc era al costat de la víctima a diferència del rol que acostuma
a ocupar. Aquest i altres casos dels que s’ha fet càrrec els ha immortalitzat en
el seu darrer llibre 25 anys i un dia.
L’advocat Carles Monguilod és un amant de la cuina japonesa però avui tria
un plat de casa i senzill per elaborar a l’Aula Gastronòmica del Mercat del
Lleó de Girona. Mentre s’engresca als fogons ens confessa que li agrada més
menjar que cuinar i que el seu plat preferit és tan senzill com dos ous ferrats
poc fets amb cansalada ben fregida. Si li demanem algun plat més elaborat,
escull els peus de porc de la seva mare.

INGREDIENTS:
- 50 grams de múrgoles fresques
- Una ampolla de crema de llet
- Foie de llauna
- Espaguetis
- Sal normal i sal Maldon

Preparació:
Posar una olla amb aigua al foc i quan arrenqui el bull introduir-hi els espaguetis. No deixar-los més de 10 minuts per assegurar-nos que queden al
dente. A part, en una cassola hi escaldem les múrgules fresques.
En una paella hi posem el foie, esperem que agafi calor i hi buidem la crema
de llet al gust. Ho remenem i hi barregem les múrgules prèviament escaldades. Només caldrà escórrer els espaguetis, servir-los en un plat i escampar-hi
la salsa amb les múrgules per sobre.

AF TXalaka - Premsa GiDona - 210x65.pdf
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AMB L´AGRAÏMENT DE:
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LA RECEPTA

LA RECEPTA

“COXINHAS”
Diuza
Cuinera

ÀNEC D’AGLÀ AL FORN

Preparació:
Fregir la ceba, el pebrot vermell i verd. Un cop agafi una mica de color, afegir-hi el pollastre esmicolat fins que quedi ben sec. Aleshores s’hi afegeixen
les fulles de coriandre, es barreja tot i es fa una massa que es deixa reposar.
A part, posem un litre d’aigua a escalfar. Quan comenci a bullir s’hi afegeix
la farina i es remena fins que quedi una massa homogènia. També hi posem
una mica de sal, all picat i una cullerada de formatge Catupiry. Amb aquesta
massa de farina agafem un vas i hi posem a massa adaptant-la a les parets del
vas de manera que ens quedi un forat al centre per omplir-lo amb el farcit.
Traiem la massa del vas, la passem pel pa ratllat i la fregim en una paella
amb oli de girasol. Ho deixem refredar una mica i només ens faltarà farcir
les Coxinhas.

BOCA NERVIOSA
Carretera Sant Gregori, 107 - Girona
Tel. 972 42 70 93 - 972 41 72 86
www.bocanerviosa.es

Preparació:
Primer socarrimem la cuixa i l’ala per treure’n les plomes i netegem l’ànec sota
l’aixeta. Tot seguit, el sequem amb paper de cuina, ens posem llimona líquida a
les mans i les passem per sobre les cuixes i les ales per tal que no es senti l’olor
que desprèn la seva pell. Aleshores li posarem sal i una mica de pebre. El posarem a una brasa amb una mica d’oli i uns trossets petits de greix i, seguidament,
cap al forn a 190 graus centígrads, la primera mitja hora. Després el traiem per
donar-li mitja volta i el mantindrem al forn mitja hora més. Passada aquesta
segona mitja hora, li tornarem a donar la volta, i li afegirem ceba de Figueres,
els grams d’alls, un raig de vi blanc i el llorer per sobre. Un cop amb els ingredients ben escampats, el tornarem a posar mitja hora al forn a 190 graus. Passat
aquest temps li traurem la volta i li afegirem les branques de farigola i romaní,
deixant-lo després ben tapat amb paper de alumini. Aquí tornarem a repetir la
mateixa operació: posarem l’ànec mitja hora més al forn amb el paper i desprès
el tornarem a treure del forn, li donarem la volta i el posarem 5 o 10 minuts més
per què agafi el color daurat tant desitjat. Durant aquets últims 5 o 10 minuts hi
podrem afegir panses o pinyons, prèviament saltejats en una paella amb mantega. Quan surti del forn estarà per llepar-se els dits. Bon profit!

Adela Sala i Maynegre
Cuinera

L’AVI RAMON
Carrer Josep Flores, 13 - Sarrià de Ter
Tel. 972 17 08 19
www.restaurantaviramon.com

INGREDIENTS (per a 4 persones):
- 4 cuixes i 4 ales d’ànec d’aglà
- ½ quilogram de ceba de Figueres, tallada amb julienne
ample
- 2 fulls de llorer
- 1 branca de farigola
- 1 branca de romaní
- 4 grams d’alls
- 1 raig d’oli
- 4 dauets de greix
- 1 raig de vi blanc
- Sal
- Pebre
- Llimona líquida per posar per sobra l’ànec cru

INGREDIENTS (per a 4 persones):
- 150 g de pollastre desossat
- 5 g de ceba
- 15 g de pebrot vermell
- 15 g de pebrot verd
- 3 fulles de coriandre
- 250 g de farina
- Formatge Catupiry
© Olga Lucea

En els paratges del Berguedà, dins el Lluçanès, una família es
dedica en el seu millor bon fer a la cria de l’ànec 5 aglans. La
cria d’aquest ànec es basa en una acurada selecció de productesnaturals per a la seva alimentació. L’Aglà és l’element que li
dóna un aroma especial i inconfusible, i que el converteix en
un ànec d’immillorables condicions per a la cuina.

Menú degustació de pizzes (10 sabors)
Preu 12,90 € amb una beguda gratis
OBERT DE LAS 19 HORES FINS A MITJANIT DE DIMARTS A DIUMENGE
TENIM TANCAT ELS DIES 24, 25 I 31 DE DESEMBRE
I ELS DIES 1,2 3 I 4 DE GENER

Carretera Sant Gregori, 107 - Girona - Tel. 972 42 70 93 - 972 41 72 86 - www.bocanerviosa.es
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LA RECEPTA

GASTROMOTOR

CARGOLS A LA LLAUNA
Olga Bellsolà / Fabio Severo
Propietària / cuiner

RESTAURANT EL POU
Carrer Montnegre, 51 - Girona - Tel. 972 23 33 00
www.restaurant-girona.com

Preparació:
Posem a bullir els cargols en una olla amb aigua i sal, una ceba, pastanaga i
una miqueta d’api.
Mentrestant, fem un sofregit amb la ceba, els pebrots i la tomata.
Quan estigui tot ben sofregit hi afegim la carn de vedella, salpebrem i a mitja
cocció, hi afegirem una miqueta de cirereta i ho acabarem de coure.
Quan tinguem els cargols ja cuits, els escorrerem i els passarem a una paella
on els saltejarem amb una mica d’all picat. En acabar, els afegirem a la salsa
que hem preparat i els hi deixarem coure una estona perquè vagin agafant el
gust de la salsa i aquesta vagi entrant dins els cargols.
Prepararem la llauna, col·locant els cargols boca amunt. Hi afegirem un all i
oli negat per sobre i els gratinarem al forn.

INFINITI FX VETTEL EXPERIÈNCIES

DE LA MÀ DEL CAMPIÓ DEL MÓN

DISTRIBUIDOR PER A GIRONA I PROVÍNCIA
Centre Infinity Girona
Ctra. Nll, nº 18 - Fornells de la Selva
Teèfonl: 972 22 12 44

És la resposta al desig de Sebastian
Vettel de disposar d’un FX Vettel
Edition amb millors prestacions, aerodinàmica i imatge inspirada en les
seves vivències rere el volant d’un
monoplaça de Fórmula 1. La firma
de Vettel al cotxe demostra fins a
quin punt està satisfet de l’equip Red
Bull Racing i d‘aquest cotxe fruit
d’un procés en el que ha estat plenament involucrat, des del seu disseny

inicial fins a les proves de conducció,
per oferir als enginyers de Red Bull
la seva visió més esportiva i de com
aplicar-la a un producte de carrer.
Sebastian Vettel seguirà sent l’eix
central d’aquest projecte, participant al programa VIP dissenyat pels
150 clients de tot el món que comprin aquest cotxe i que ingressin
en un exclusiu club del motor que
permetrà viure experiències que els
diners no poden comprar com compartir una trobada amb el campió
del món, assistir a grans premis de
l’equip, a cursos de conducció amb

pilots, a proves amb un simulador
de F1 o a passejos amb un F1 de
tres places. L’Infiniti Vettel només
està disponible en aquest color, el
Moonlight White i el preu a Espanya està al voltant dels 150.000
euros. A més, la seva producció
està limitada a 150 unitats que es
distribuiran per tot el món i que començarà el proper febrer amb tots
els cotxes acabats aquest juny. Vine
a veure’l al teu concessionari Infiniti de Girona.
Redacció

INGREDIENTS (per a 2 persones):
- 50 cargols
- 300 g carn picada de vedella
- Ceba, pastanaga, alls
- Pebrot vermell i verd
- Tomàquet natural
- Cirereta o pebre de Cayena
- Oli d’oliva
- Sal i pebre
- Allioli

Gran Revetlla de Cap d'Any
Obrim per Sant Esteve,Any Nou i Reis
amb menú de temporada
a 18,95 euros i carta

Us desitjem BONES FESTES
C/ Montnegre, 51 - 17006 Girona - Telèfon 972 23 33 00 - poudebellsola@hotmail.com - www.restaurant-girona.com
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Receptes per a aquest Nadal

ESCUDELLA I CARN D’OLLA

CANELONS
Àngels Gironès
Cuinera

RESTAURANT LA ROCA PETITA
Carretera de l’Aeroport, s/n - Riudellots de la Selva
www.larocapetita.com

Preparació:
Primer de tot agafem una cassola i hi posem la carn a coure amb l’oli i una
mica de sal. Un cop rosejada hi afegit la ceba i la tomata, tot tallat no gaire
petit, i ho deixem fins que quedi tot ben cuit. Triturem la carn, la provem i la
rectifiquem, si cal.
Per altra banda, posem a bullir una olla amb aigua. Un cop arrenqui el bull, hi
tirem les plaques de canelons una mica untades amb oli perquè no s’enganxin
les unes amb les altres. Han de bullir uns 14 minuts. A continuació, col·loquem
les plaques de canelons esteses sobre una taula i les anem omplint amb la carn.
Les anem cargolant i les anem posant en una safata que pugui anar al forn.
Pel que fa a la beixamel, barregem en una cassola per anar al foc l’oli de girasol
i la mantega. Un cop aquesta estigui fosa hi afegim la farina barrejant-t’ho tot
per evitar que ens quedi algun grumoll. Hi afegim la llet i no parem de remenar-ho fins que arrenqui el bull (cal remenar bé fins el fons perquè no se’ns
enganxi i se’ns cremi). Salem la beixamel i la repartim per sobre dels canelons
que teníem a la safata. Només ens queda posar-hi formatge ratllat per sobre i
posar-los al forn a uns 200º. Quan comencin a bullir encenem el gratinador.

Carme Güell
Cuinera

Preparació:
Posarem l’aigua a bullir en una olla. Amb l’aigua encara freda hi introduirem
tota la carn salda i ho deixarem que vagi bullint. Caldrà anar traient l’escuma
que es va formant a l’aigua.
Passada una hora i mitja hi afegirem la gallina o el pollastre, la pilota, que
haurem preparat prèviament, i totes les verdures tallades a trossos bastant
grans per evitar que quedin excessivament desfetes. Un cop el caldo ha agafat un color blanquinós i es veu més espès, el colem per separar el caldo de
la carn d’olla.
Al caldo hi posarem a bullir fideus per fer l’escudella (també hi podem afegir, si volem, galtes de porc, més típic de Nadal). Per altra banda, triarem la
carn i la verdura i ho posarem al plat per portar a taula.

RESTAURANT CAN PONS
Antic Can Closes
Tel. 972 58 20 82

INGREDIENTS (per a 10 persones):
- 3 o 4 litres d’aigua
(si pot ser, de bona qualitat i sense clor)
- Carn de porc salat: ossos de l’espinada, cua, morro,
cansalada, orella, pit, vedella, os del moll
- Gallina o pollastre
- Botifarra negra
- 300 g de mongeta o cigrons
- 1 kg de patata
- La meitat de cap de col verda
- Pastanaga i porro
- Una ceba.

INGREDIENTS (per a 40 canelons):
- 40 plaques de canelons
Pel rostit:
- 1 kg de carn de vedella
- 1 kg de carn magre de porc
- 1,5 kg de ceba de Figueres
- 500 g de tomates madures
- oli, sal
Per a la beixamel
- 150 g oli de girasol
- 150 g mantega
- 300 g farina
- 5 litres de llet

Per a la pilota:
- 200 g de carn magre de vedella i porc barrejada,
molla de pa, un ou, all i julivert i farina

25 i 26 de Desembre tancat
dia 1 i Reis obert
i aquestes festes plats per a emportar per encàrrec

Us desitjem BONES FESTES
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Olot

Mieres

Esglèsia de
Porqueres
Banyoles

Direcció
Rocacorba

Direcció
L’Estany

Girona
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CUINES DEL MÓN... ARGENTINA

ESCAPADA

CANELONS DE CREPS
Liliana Amici

Preparació:
Pels creps: Es baten els ous, la mantega i la llet. S’hi afegeix la farina a poc a
poc, una mica de pebre i també la sal. Per la cocció, cal untar una paella amb una
mica de mantega i anar-hi escampant petites quantitats de la barreja dibuixant la
forma característica del crep.
Pel farcit: Es piquen els espinacs i els cervells i s’hi barregen els ous, el formatge
i la nou moscada. Ho salpebrem i ho tornem a barrejar.
Per la salsa: Tirem en una cassola gran l’oli i hi fregim les aletes de pollastre a
foc lent. Hi afegim la ceba i pugem una mica el foc. Després d’uns minuts, hi barregem la pastanaga i el pebre. Quan estigui tot ben tou hi afegim la carn picada.
Quan la carn canviï de color, hi barregem els tomates, la fulla de llorer, l’orenga,
el romaní, el sucre, la sal, el pebre, la picada d’all i julivert i l’Avecrem dissolt.

Nascuda a Argentina. Exerceix de dentista a Girona. Fa
24 anys que viu a Catalunya i té dos fills i quatre néts.
Enamorada de la cuina. Gran pintora i excel·lent pastissera:
a cada postre li dóna un toc d’art.
INGREDIENTS (per a 18 canelons):
Pels creps:
- 3 ous
- 250 g farina, 500 g llet i 50 g mantega
- sal i pebre
Pel farcit:
- 250 d’espinacs
- 2 cervells nets i bullits (o 400 g de paté o cuixa de pollastre)
- 100 g de formatge Parmesà ratllat
- 4 ous
- 1 cullerada petita de nou moscada
- sal i pebre

BRASERIA MARISQUERIA
DON EDUARDO DAVANT DEL MAR
Aquest restaurant és tot un privilegi
amb cuina, tracte i situació, es troba
davant del mateix passeig marítim de
Platja d’Aro. Es va inaugurar l’any
2009 amb un equip molt ben format
de cuiners i cambrers per tal d’oferir
un servei de gran qualitat. La seva
especialitat és el marisc i els peixos
de la Costa Brava, arrossos, amb especial atenció al de llobregant, paellas i calderetes mallorquines, també
fideuàs, bacallans i les graellades de
peix, de marisc i unes excel·lens sarsueles de peix amb carns. Si hi aneu
no deixeu de provar el chuletón, el
lletó de Burgos al forn, la mitjana de
bou o el garrí d’Àvila al forn.També
hi podeu anar a esmorzar o a prendrehi un bon aperitiu, imprescindible
provar els calamars a la romana. Si

demaneu una beguda sempre us convidaran a una petita tapa.

BRASERIA MARISQUERIA DON EDUARDO
Passeig Marítim, 68 - Platja d´Aro
Tel. 972 82 56 70

Obert cada dia menys els dimecres i,
a la nit, obert els divendres i els dissabtes. L’Eduardo i el seu equip us
oferiran un tracte immillorable per
tal que gaudiu de la millor experiència gastronòmica davant del mar, si
voleu, a fora la terrassa.
Durant els mesos de desembre i gener heu de provar els eriçons de mar i
els calçots i la nit de Cap d’Any escolliu el menú especial que us ofereix el
Don Eduardo que inclou una acurada
bodega per 60 euros.
Reserves al 972 82 56 70.
Redacció

Per a la salsa:
- 100 g d’oli d’oliva verge
- 200 g de pastanaga triturada o ratllada
- 300 g de ceba picada
- 120 g de pebrots vermells picats
- 4 aletes de pollastre
- 600 g carn picada mixta (vedella i porc)
- 2 cullerades de dues dents d’alls i julivert picats
- 2 llaunes de tomates pelats i trossejats
- 1 got de tomata concentrat o fregit
- pebre vermell dolç, sal i pebre
- una cullerada de sucre i una cullerada d’orenga
- una fulla de llorer i una branca de romaní
- 2 pastiles d’Avecrem de pollastre
- nata per a cuinar

C/ Agudes, 8-10 - 17006 Girona
Tel i Fax 972 23 90 49
Rambla Xavier Cugat, 26 baixos - 17007 Girona
Tel 972 21 51 00
C/ Riu Ser, 2, 1r C - 17003 Girona
Tel. 972 22 11 67
Horari: de 9 a 13 i de 17 a 21 de dilluns a divendres
i dissabtes de 9 a 13 a Rambla Xavier Cugat
Blanquejament, odontologia en general, estètica dental,
ortodoncia, implants i servei d’urgències
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EL REBOST NUTRICIONAL

AQUEST NADAL,

BONES DIGESTIONS I BON PROFIT!
Dra. Anna Costa Corredor
Nutricionista · NutriClínica Doctora Costa
info@nutriclinica.es - www.nutriclinica.es

PER A UNA ADEQUADA
SALUT DIGESTIVA DURANT
AQUESTES FESTES:
MODERACIÓ, TRANQUIL·LITAT
I BONS ALIMENTS!
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Durant aquestes diades nadalenques sumarem un munt d’àpats festius, menjant en quantitats excessives, intercalats amb dies als quals se soldrà respectar
un menú habitual però que, inevitablement, hi afegirem dolços típics d’aquestes
dates. Així doncs, com altres anys, digestions pesades i altres molèsties digestives podrien sovintejar. Evitar o minimitzar aquestes alteracions gastrointestinals està a les teves mans; simplement cal que segueixis aquests consells.
La clau està en dur a terme un
bon control de tots i cadascun
dels factors que podrien propiciar
l’aparició d’aquestes molèsties
digestives. Es tracta, d’entrada,
que sàpigues moderar les quantitats d’aliments a consumir; i, en
segon lloc, que prenguis algunes
conductes preventives. Quines?
Aprofitant que aquests àpats, en
els quals es reuneix tota la família, solen ser
d’una durada
considerable,
procura menjar el
més
pausadament
possible:
mastegant
cada mos les vegades que
siguin necessàries; perquè
cal que el bol alimentari
arribi a l’estómac en una
textura suficientment triturada que faciliti l’acció
dels sucs gàstrics i enzims
digestius. Així mateix, estàs donant peu a que, amb la
insalivació, tingui lloc adequadament la primera digestió dels
hidrats de carboni, que continuarà a nivell intestinal. Mastega
amb la boca tancada; i, mentre la
tinguis plena, no parlis excessivament (en tot cas fes-ho entre
mos i mos, i de forma calmada).
Minimitzaràs la deglució invo-

luntària d’aire ambiental, evitant
que aquest, acumulat a l’estómac,
sigui motiu d’incòmodes eructes.
Caldria que també fessis especial
èmfasi en l’elecció de les begudes que acompanyen els diferents
plats. Si sols patir meteorisme,
substitueix les carbonatades (sigui simplement aigua amb gas,
siguin refrescs ensucrats o edul-

corats, o bé begudes amb o sense
alcohol) per aigua sense gas: el
gas que contenen és una de les
causes de la indesitjada distensió
abdominal. I, si sols patir habitualment digestions pesades, és
aconsellat que la ingereixis majoritàriament abans i entre àpats;
i mínimament durant aquests (en
situacions normals s’aconsellen
uns 2-3 gots, per a ajudar a la insalivació, a la deglució i trituració dels aliments). El fet és que
una ingesta excessiva de líquids
durant l’àpat podria produir una
dilució d’enzims i sucs gàstrics;
quelcom que podria alentir el
procés digestiu. Un altre consell:
no la beguis freda (a temperatures de refrigeració) perquè, per
a temperar-la fins 37 ºC, es pot
provocar una alteració de la circulació sanguínia que podria disminuir el flux sanguini que irriga
certs trams de l’aparell digestiu.

En allò relatiu a l’elecció de consum dels plats, seria bo que tinguessin un pes important, a cada
àpat, les hortalisses/verdures, les
fruites, i els aliments germinats
(com els brots de soja). Els enzims que contenen de forma natural, quan són consumits en cru
(amb la cocció es destrueixen),
poden contribuir al procés digestiu, reduint el risc de digestions
incompletes o sent la causa de
fermentacions i putrefaccions a
nivell intestinal (amb la subseqüent producció de gasos). Per la
seva banda, els cereals i els seus
derivats en format integral i les
nous, per la seva riquesa en fibra
insoluble, també et poden ajudar a
minimitzar la producció de gasos.

(fregitel·les, arrebossats, enfarinats, guisats amb excés d’oli); i
també l’oli usat per amanir, les
salses greixoses i certs condiments (com el pebre i la mostassa). Contribuirà a reduir el risc de
digestions pesades i d’altres molèsties digestives.

Un incís referent al tipus de coccions i a la condimentació: caldria
que reduïssis al màxim la ingesta
d’aliments cuits en medi greixós

En tot cas, per a una adequada
salut digestiva durant aquestes
festes: moderació, tranquil·litat i
bons aliments!

I, per últim, aconsellar-te que
acompanyant els postres, evitis el
cafè i les begudes alcohòliques (la
cafeïna i l’etanol són substàncies
irritants de la mucosa gàstrica), i
et decideixis per una infusió amb
propietats digestives: camamilla,
menta-poliol, anís, sàlvia, regalèssia, fonoll, etc. I, si vols fer la
migdiada, que només sigui màxim
uns 15-20 minuts!
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DE TURISME
“Alubias Pochas”

LA CUINA DE NAVARRA,

EL SEGON ASPECTE TURÍSTIC MÉS VALORAT
La cuina navarra és tan rica i variada com la seva orografia. Tot i
que la verdua és la reina de la taula l’oferta va des de carns, truites,
embotits i formatges fins a llegums,
bolets i alguns vins excel·lents.
La cuina tradicional constitueix la
mare de les delícies navarreses per
l’alta qualitat de la seva matèria
prima. I és que la gastronomia en sí
mateixa és una de les atraccions turístiques de la Comunitat Floral i el
segon aspecte més ben valorat pels
visitants.
Navarra és una terra que al llarg
de la seva història s’ha preocupat
per recuperar, mantenir i promoure
els productes autòctons vinculats a
aquesta qualitat gastronòmica i elaborats amb els mètodes més tradi-

cionals. De fet, cal tenir en compte
que molta de la seva matèria prima
es cultiva sota els paràmetres de
qualitat ecològics que estan impulsant els agricultors navarresos.
El respecte per la temporalitat dels
aliments és una qüestió que s’ha
cuidat molt i que es segueix preservant. El resultat salta a la vista: un
autèntic regal pels sentits.
Tot i que la gran majoria d’aliments
es poden trobar en qualsevol punt
de la Comunitat Floral, cada zona
ofereix les seves especialitats. Per
exemple, a La Ribera hi trobareu
uns productes de l’horta excel·lents
entre els que destaquen carxorfes, espàrrecs o pèsols. Alguns
d’aquests vegetals constitueixen els
ingredients de la tradicional menes-

tra de verdures o de reconeguts plats
de cullera com les pochas (llegums
tendres, fines i seques) amb verdures o les mongetes vermelles amb
xoriço i morcilla. Altres plats a destacar són els guisats com l’estofat
de toro, el calderete (conill amb
patates amb suc) o el xai al chilindrón. El peix d’aquesta terra també
és de gran qualitat pel fet d’estar tan
a prop del Cantàbric: lluç, besuc,
xipirons o meros són alguns dels
peixos. Dels rius navarresos també arriben crancs i, sobretot, truites
que es solen servir amb pernil.

Timbal de trucha
Restaurant Sario en Jaurrieta

Cua de bou
Restaurant El Toro

MÉS INFORMACIÓ A:

www.turismo.navarra.es
Informació proporcionada per Comunicació Turisme
de Navarra

Formatge Roncal

Espàrrecs en plat
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COM A CASA

RECOMANEM

RESTAURANT AIGUAVIVA

UNA ANTIGA TAVERNA RENOVADA
RESTAURANT AIGUAVIVA
Ctra. Girona a Santa Coloma s/n - Aiguaviva
Telèfon 972 39 42 21
dasanar@telefonica.net

Especialment recomanable. Fa alguns anys era una antiga taverna
del poble d’Aiguaviva que ara està
totalment renovada al mateix emplaçament de sempre: a tocar de la
carretera de Girona a Santa Coloma
de Farners. Acollidor, coquetó i amb
dos menjadors petits però suficients.
També atrevit, amb una barra de bar
a l’entrada, just davant d’una cuina
oberta. Al capdavant del negoci hi
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trobem una parella jove, en David i
l’Anna, que us tractaran com a casa.
Alguns dels plats d’obligat esment
que hi podreu menjar són els cargols
als tres gustos, que també podeu
provar amb un sol gust per separat,
els calamars a la romana, com poques vegades els haureu menjat, o
els arrossos, en especial el de llobregant i el bacallà.
Obert cada dia menys els dilluns
que es tanca per descans del personal. A la nit, obert els divendres i els
dissabtes amb reserva per a grups.
Disposa d’una gran terrassa exte-

rior, especialment per a fumadors,
amb possibilitat de fer-hi algun àpat
si el dia acompanya. Esmorzars de
forquilla a 6,5 euros. Menú migdia a
10 euros i a partir del mes de gener
aneu a provar-hi els calçots. Obert a
partir de les 7h del matí menys els
dissabtes, diumenges i festius que
s’obre a partir de les 8h.
Per a gaudir d’una bona taula cal
saber escollir i el Restaurant Aiguaviva és una de les recomanacions de
GironaGastronómica.cat.

MAMS

LA FELICITAT ÉS A L’INTERIOR
Nou espai gastronòmic
de Xuriguera i Faixedes
a Arbúcies
Els actors Carles Xuriguera i Rafel
Faixedes (ex Teatre de Guerrilla)
han tingut sempre molt present el seu
municipi a tot arreu on han anat actuant: Arbúcies. Doncs ara s’hi han
establert, juntament amb el cuiner arbucienc Raül Cuadras, i han obert el
MAMS, aquest nou espai gastronò-

mic i també celler que han obert amb
oferta de tapes variades, vins del país
i, fins i tot, menjar per emportar. Ells
destaquen que és l’únic celler restaurant a Catalunya on el 100% dels vins
que s’ofereixen són catalans “per tal
de donar valor al producte local i de
proximitat”. A més, amb una peculiaritats: el preu del vi al restaurant és
el mateix que el preu de venda al celler, un punt de diferenciació respecte
la majoria de restaurants. Per tal de

MAMS
Carrer de la Farga, 5 - Arbúcies
Tel. 972 16 26 29
www.mams.cat - mams@mams.cat
Obert cada dia migdia i nit.
Dilluns tancat per descans del personal.
A partir de gener tancat dimarts i dimecres nit.
Menú migdia de dimarts a divendres a 9,5 euros.

donar a conèixer el producte al celler
també s’hi organitzen periòdicament
tastos de vins.
Redacció

Redacció
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AMB ENCANT

RESTAURANT SILOC

SOPARS
PERSONALITZATS PER AQUEST NADAL
RESTAURANT SILOC
Ctra dels Àngels, km 0,2 - La Creueta (Girona)
Tel. 972 46 84 81
www.restaurantsiloc.com

El seu nom ho diu: SILOC, lloc
de silenci. I és que es troba en un
marc incomparable, al peu de la
muntanya dels Àngels. Aquesta
masia del segle XIX no tan sols
es caracteritza pel seu entorn sinó
pels exquisits plats que s’hi servei-

xen diàriament.
El restaurant compta amb quatre
petits menjadors on és necessari

reservar els dies d’entre setmana
i amb una sala de banquets amb
una capacitat màxima per a 180
persones. Els fogons ofereixen als
clients plats de mercat que varien
cada dia, ideats i elaborats per un
equip de cuina que es deixa guiar
per l’experiència i la creativitat
del xef Ivan Torrent. El xef innova
aplicant noves tècniques i ingredients a plats tradicionals com els
que s’ofereixen als Restaurants El
Cabrit, dels seus pares i avis. La
carta i menú diari son prova d’una
herència en què el cabrit i la carn
de Girona son uns dels plats forts,
així com les vieires amb poma,
foie i ceba cruixent. Cal fer, també, una menció especial als postres
casolans i pastissos d’elaboració
pròpia. Siloc ofereix un menú diari de 15,30€ i el menú executiu o
premium de 22,50€ amb IVA inclòs. A més, els caps de setmana
es pot gaudir d’un menú de 25,5€.
El restaurant personalitza sopars
per a grups i colles, així com pels
dinars familiars de Nadal.
Una bona oportunitat de gaudir de
la cuina del Siloc és degustar un
dels seus dinars o sopars de Nadal,
ja que romandrà amb les portes
obertes aquestes festes i oferirà un
menú degustació de cap d’any amb
festa de revetlla inclosa.
Redacció
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AVUI SORTIM
TRATTORIA DEL DUOMO

RESTAURANT AIGUAVIVA

Si us agrada la cuina italiana aquest és el vostre restaurant. Rere els fogons un italià
de Milà, en Dany, i a la sala la seva dona, l’Imma, per oferir-vos tot allò que moltes
vegades no coneixem de la cuina italiana. Situat a la zona de la Devesa de Girona,
just a la rotonda del pont d’en Vidal. Amb el menú de migdia de 14 euros amb 5
primers i 5 segons, pa beguda amb IVA inclòs es pot escollir entre un vi negre o
blanc italià o un Lambrusco. Obert cada nit de dijous a dissabte amb preus especial
per a colles, especialitats amb risottos, carn de bou, vedella de llet d’importació
holandesa i tot tipus de pasta fresca farcida. Un dels millors restaurants trattoria de
Girona.

Situat a la mateixa carretera que va de Girona a Sta. Coloma de Farners, al nucli
d´Aiguaviva. En David i l’Anna en són els responsables. El menú de migdia, a 10
euros, és com una varietat de plats a la carta, d’entre els quals destaquen els
cargols, que són excel·lents, els calamars a la romana, el bacallà, que és una de les
especialitats, o els arrosos. Excel·lents esmorzars de forquilla. Si hi voleu sopar
haurà de ser els dissabtes a la nit. Els dilluns està tancat per descans del personal.
Tenen terrasa per a fumadors.

C/ Riu Güell 18 - Girona - Tel. 972 22 04 00
facebook.com/TrattoriaDelDuomoGirona

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

MARISQUERIA-BRASERIA DON EDUARDO

RESTAURANT SOLIUS

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 passant pel millor marisc de la
Costa Brava. La recomanació és 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.
Gran revetlla de Cap d'Any i, al gener, els millors calçots i eriçons, tot a la vora del mar.

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 € amb terrassa per a fumadors.
Gran revetlla de Cap d'Any amb sopar i ball a 35 euros, tot inclòs.

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

Ctra. Comarcal de Girona a Sant Feliu de Guíxols Km 27,7 - Santa Cristina d’Aro
Tel. 972 83 62 34 o 650 74 55 55

TABERNA TRINIDAD DE PLATJA D´ARO

LA TAVERNA DE L´ABAT

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 volguem. També s'hi poden menjar plats
com l’entrecot o fer-hi un dinar o sopar amb una bona varietat de plats per a
compartir.

Situat en ple barri vell de Girona, 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 l'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.
Dinars i sopars de Nadal especial per a colles.

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

Plaça Santa Llúcia, 6 - Girona - Tel. 972 21 97 04
www.latavernalabat.com - info@latavernadelabat.com
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menú degustació cap d’any 2012

RESTAURANT VIA AUGUSTA

RESTAURANT MARÀNGELS

HOSTAL RESTAURANT BRASERIA ALTAMIRA

Obert a tot tipus d’actes culinaris. Menú diari de dilluns a dissabte a 10,50 €, menú
cap de setmana a 16 €, molt recomanable, i menú a 20 € que podeu degustar al
menjador Ambrosia. Disposa de grans menjadors, per a més de 300 persones i
adequats per a qualsevol tipus de celebració, a preus assequibles. 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.
Tancat el dia de Nadal, la nit de cap d'any i el dia 1 de gener.

Alguns pensen que menjar bé és car. Doncs no sempre és així i podeu comprovarho aquí. 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”.

Situat a l’autovia de Fornells de la Selva. Obert a partir de les 6h del matí amb la
brasa ben encesa per esmorzar el que més us agradi: botifarres, cansalada, carn a la
brasa… amb beguda inclosa per 6,50 euros, al migdia menú diari per 11 € i
diumenges i festius per 15 €. Al vespre també hi trobareu menú diari a part
d’oferir-vos menú cap de setmana i menús per a colles. Obert cada dia amb servei
de cafeteria.

Av. Mas Pins (Zona Poligensa) - Riudellots de la Selva
Tel. 972 47 81 39 - www.restauranteviaaugusta.com

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

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

Crumble de foie i avellanes torrades.
Tòfones de parmesà i fava tonka.
Extracte de gambes, pa d’arròs i vegetals.
Turnedó de Vieira rostida amb un estofat d’anacards i Lemmon Grass.

RESTAURANT LA BRASA
També

OsBdiRlluIMns
el

Llobregant, coco i blat inflat amb mel.
Filet de vedella de Girona, crosta de mostassa, tupinambour,
whisky i fustes que es mengen.
Quallada cilíndrica de cacau, toffe de nous i cafè amarg.
Cava Brut Natura Gran Reserva 2007 Pagès Entrena
Xocolates i llaminadures
Cafè.
Els dotze raïms de la sort.
Per començar be l’any cocktail
(margarita, pinya colada, Gin tònic, Apple Gin ó Strawberry tònic )

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'arangada 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.

Carrer de Sta. Coloma de Farners, 21 - Riudarenes - Tel. 972 85 60 17
www.labrasa.com

Preu per persona 60 € IVA inclòs.
Per reservar taula i pagament, a la nostra web:
www.gastrobubbles.com
per a degustar aquest menú de cap d’any només
s’agafaran reserves via web fins exhaurir-ne l’aforament
amb data límit del dia 26 de Desembre.
Passeig José Canalejas, 6 - GIRONA - Tel. 972 226 002
www.gastrobubbles.com - info@gastrobubbles.com
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RESTAURANT EL CABRIT DE GIRONA
Més de 15 anys a la crta. Barcelona, 423, a la zona de l'Avellaneda
CUINA TRADICIONAL AMB PRODUCTES DE PRIMERA QUALITAT
DINARS I SOPARS D'EMPRESA O FAMILIARS
AMB MENJADORS PRIVATS ADAPTABLES AL NÚMERO DE COMENSALS
MENÚ DIARI A 12,65 € I MENÚ DE CAP DE SETMANA I FESTIUS A 30 €
SERVEI DE CARTA CONSOLIDAT AL LLARG DELS ANYS AMB
CAGOLS, CALAMARS A LA ROMANA, FIDEUÀS, ARROSOS, PEIXOS DEL
LITORAL GIRONÍ I CARNS AMB EL CABRIT COM A PLAT ESTRELLA
ELS DILLUNS TANCAT PER DESCANS DEL PERSONAL

GRAN REVETLLA DE CAP D´ANY 2012
Ctra. Barcelona, 423 - Girona - Tel. 972 20 14 03 - www.restaurantelcabrit.com

LA SALA DE CANET
GRAN REVETLLA DE CAP D´ANY
Aperitius
Bullabesa de marisc
Filet de vedella de Girona
Postres pinya natural al kirs
Turrons, bosa cotilló i raïms de la sort
Vins i cava Mestre Oliver
Ball amb disco mòbil DJ Paco

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