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Un Fòrum per a tots
I TAMBÉ

La recepta de vedella de la padrina Roseta
amb Mª Rosa Agustí, presidenta de l'AGE

Martina Sweet Cakes ens presenta les seves joies fetes a mà,
parlem de la filosofia del Bar Restaurant Saratoga i molt més
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Aquesta època de l’any Girona es
vesteix més que mai de gala gastronòmica i això s’agraeix especialment ara que són temps tan difícils
per la restauració. Cal donar un copet a l’esquena al sector.
Ara és temps de calçots, de garoines, de tòfones, Girona acull el
Fòrum Gastronòmic i fa dos dies
que hem deixat enrere una de les
millors campanyes de promoció de
la capital gironina com és el Girona
10, una iniciativa molt interessant
que ofereix menús i descomptes
per només 10 euros. Aquell cap
de setmana són molts els visitants
que rep la ciutat atrets per atractives ofertes. El Mercat del lleó de
Girona, per exemple, va acollir
una bona trobada de visitants amb

bones tapes i bons Gin Tònics, tot
plegat amenitzat per una bona actuació musical.
Les garoines les trobem a Palafrugell amb una campanya gastronòmica que compleix 22 anys i que
inclou aquest producte als menús
de varis restaurants de Llafranc,
al Baix Empordà. Que hi trobeu la
tòfona a diversos menús gironins és
responsabilitat del grup gastronòmic
Girona Bons Fogons que ha engegat
les VII Jornades de la Tòfona que
clourà pocs dies abans de l’inici de
la 33a Setmana Gastronòmica Gironina, aquest mes de febrer.
De la seva banda, l’associació
Cuina de l’Empordanet també ha
començat la campanya sopars maridats als 18 restaurants adherits a
aquest col·lectiu i amb participació
de 18 cellers amb DO l’Empordà
que s’allargarà fins el 7 de juny.
Tot plegat busca esperonar les butxaques al mateix temps que s’ofereix
una experiència gastronòmica de
gran qualitat. I és que com deia el
meu pare, ni tot el que és dolent dura
per sempre, ni tampoc tot el que és
bo. Per tant, aprofiteu-ho.

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.
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PARLEM DE... EL CAFÈ-RESTAURANT SARATOGA

RECOMANEM

EL SABER VIURE

LA GAROINADA

UNA FILOSOFIA PER ENCOMANAR
Marta Avellaneda
Periodista
mavellaneda@gironagastronomica.cat

El Saratoga té molta història però ara
fa 2 anys i mig va reobrir de la mà de’n
Robert i del seu equip per encarar-lo a
la restauració però mantenint la zona
de cafeteria. Cuiden els detalls i això
mica en mica els ha fet créixer sobretot
pel que fa a la seva vessant de restaurant. Han aconseguit consolidar uns
plats d’alta qualitat i elaboració casolana a un preu molt competitiu i, a més,
amb una aconseguida presentació.
El seu menú diari (treure: i de cap de
setmana) és àmpliament conegut a Girona gràcies a l’acció publicitària més
efectiva: el boca a boca. I el cap de setmana també ofereixen un menú de nit
amb varis plats a escollir de primers i
segons. Per en Robert el secret està en
utilitzar productes frescos de gran qualitat i en tractar el client amb la màxima amabilitat. I és que assegura que la
clau de l’èxit és l’equip humà del Saratoga, el seu compromís i el fet d’haver
sabut entendre la filosofia del local: el
saber viure. Això vol dir saber assabo-

rir el moment, saber valorar el menjar
i saber gaudir d’una bona beguda. El
Saratoga hi posa el millor servei.
Tracten molt bé el cafè amb l’extracció
justa o amb una mòlta específica en
funció de la humitat exterior. També
cuiden molt la temperatura de les begudes a l’hora de servir-les, un detall
especialment important en les cerveses. Tot plegat en un ambient molt
sensorial i amb un decoració que ho
accentua. I és que, com predica un
dels quadres de la paret, “beure no és
només prendre una beguda, té un valor simbòlic com a part d’una activitat
social quotidiana, beure té un efecte
estimulant”.

FA 22 ANYS

L’Institut de Promoció Econòmica de
Palafrugell organitza del 18 de gener al
17 de març la campanya gastronòmica
“La Garoinada”. Una de les novetats
d’enguany és que, per primera vegada, els restaurants oferiran, a part de
l’entrant de garoines, l’opció de triar
entre dos segons plats: un arròs a la cassola o un plat alternatiu diferent a cada
restaurant. Les postres seran de crema
i el vi dels Cellers Espelt. El preu dels
menús oscil·la entre els 35 i els 40 euros dependent de l’establiment.
Els cap de setmana de Garoinada
mantenen el preu: 110 euros per persona que inclou una nit d’hotel amb
esmorzar, un menú de la Garoinada,

una excursió en vaixell amb un aperitiu a bord, entrada gratuïta a totes les
instal·lacions culturals del municipi i
un obsequi. A més, com a novetat, tots
els clients del paquet de cap de setmana aconseguiran un val de descompte
per les compres que facin a la botiga
Vins i Licors Grau.
Era el 1992 quan s’iniciava la primera
Garoinada, sent la primera campanya
gastronòmica de Catalunya. L’objectiu
des de l’inici ha estat promoure la cuina de Palafrugell com una cuina de
qualitat amb productes de la terra i tradicional.
Redacció

El Saratoga ha estat des de sempre un
local molt vinculat a la societat gironina i ho continua sent. És un local molt
dinàmic que sempre està obert a acollir
propostes i activitats interessants. Us
convidem a descobrir-les.

OBERT A PARTIR DE LES 19:30 HORES

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

Timbal de patata i gambeta amb crema de piquillo
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MENJA’T EL CINE

PRETTY WOMAN

CARGOLS AMB
SALSA VOLEIANT PELS AIRES
Pitu Anaya
Periodista

Vivian, després de rebre un breu curset accelerat, de comportament a taula,
per part del director de l’hotel on estava allotjada, es dirigeix cap al restaurant
acompanyant al galant Eduard. L’escena del sopar, on llueix un elegant vestit
negre, és la primera prova de foc, que J. Roberts ha de superar per entrar en
societat i a la vida del broker R. Gere. La veritat és que l’escena a la taula, és un
pèl còmica, ja que no sap quins coberts s’han d’utilitzar per cada plat. A taula
s’hi serveixen uns canapès freds, una amanida, uns cargols amb salsa i de postre, un gelat de menta. Els cargols, s’han d’agafar amb unes alicates especials
per no embrutar-se les mans. Com que no en sap, el cargol acaba volant pel
mig de restaurant per acabar a la mà del cambrer.
La pel·lícula va alabar a categoria d’estrella internacional a Julia Roberts, fins i
tot, va aconseguir estar nominada als Oscar, com a millor actriu, premi que no
va guanyar. Aquell any la triomfadora va ser Kathy Bates per Misery. Pretty
Woman va costar 15 milions de dòlars i en va recaptar 460 a tot el món. Va
ser la pel·lícula més vista d’aquell any (tot i que va competir amb Ghost).
Una gran prova de l’èxit de la pel·lícula és que cada vegada que es passa a
televisió té una gran audiència. La primera vegada que es va poder veure en
una televisió espanyola va ser el 21 de gener del 1994, amb més de 9.000.000
espectadors. Fins a data d’avui s’ha passat disset vegades.

PRETTY WOMAN
País: USA - Comèdia romàntica - 120 Minuts
Data estrena: 23 de Març de 1990
Director: Garry Marshall
Guió: J.F. Lawton
Música: James Newton Howard
Cançó: Roy Orbison
Repartiment: Julia Roberts, Richard Gere, Hèctor Elizondo, Laura San Giacomo, Ralph Bellamy, Jason Alexander, Hank Azaria
SINOPSI
Julia Roberts és Vivian, una jove que es guanya la vida als
carrers de Hollywood. Una trobada de forma casual amb
Eduard (Richard Gere) la portarà a viure una aventura que
li canviarà la vida en tots els aspectes. Aquesta història és
la ja clàssica noi troba noia, un parell d’embolics, separació
i retrobament amb final feliç. Un altre conte de la Ventafocs
portat als anys 90. Fins i tot el director es permet la llibertat
de substituir el cavall de l’heroi per una limusina de luxe,
això sí, a dalt de tot del Castell hi ha la princesa Vivian.
Aquestes històries només poden succeir a Hollywood al ritme
de la cançó Pretty Woman, cantada per Roy Orbison.

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 mavellaneda@gironagastronomica.cat. i
ho veuràs reflectit a la revista. Cuina’t la teva pròpia pel·lícula.
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CARGOLS AL VENT DE TÒFONA
(Recepta de Miquel Pujolar del Restaurant La Sala de Canet d’Adri)
Ingredients (per a 4 persones):

Preparació:

1 kg de cargols
2 cebes i 1 cabeça d’alls
300 g de pernil
250 g cansalada
250 g nous
1 litre de brou de pollastre
Llorer, oli i sal
Bitxo, nou moscada
Tòfona de temporada

Netegem els cargols i els posem a bullir amb una ceba, una cabeça d’alls i
unes fulles de llorer. En una cassola hi fem un sofregit de ceba ben picada
i, un cop ben daurada, hi afegim la cansalada i les nous. A part cal que
preparem una picada amb all, bitxo, nou moscada que afegirem al sofregit.
Un cop estigui lligat hi afegirem el brou de pollastre i ho cuinarem a foc
suau uns 15 minuts. Un cop passat aquest temps barregem a la cassola els
cargols i els cuinem 5 minuts. Els retirem del foc i hi escampem per sobre
(aire de) tòfona ratllada.
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MOSSEGADES CÈLEBRES

DOLÇOS GIRONINS

FA 35 ANYS... ANDY WARHOL
Angel Garcia
Bubbles Gastrobar
info@gastrobubbles.com

Va morir a Nova York el 22 de febrer de 1987. Artista i cineasta nord-americà
d’origen Eslovac. A dia d’avui és considerat un dels artistes més influents del
segle XX i icona del Pop-art. Va plasmar repetides vegades a les seves obres,
amb diferents colors, el pot de sopa de tomata Campbell’s. A partir d’aquí i dels
valors que transmet us proposem elaborar uns caramels de sopa de tomata.
Andrew WarholaJr (Pittsburgh, 6
d’agost de 1928) passa la infantesa en un hospital a causa de la Corea de Sydenham, una malaltia del
sistema nerviós. Al 1942, després

de la mort del seu pare, decideix
estudiar Art Comercial a l’Institut
de tecnologia de Carniege. Un cop
es gradua, marxa a Nova York i es

converteix en il·lustrador per revistes com Vogue i The New Yorker.
A partir d’aquest moment se’l coneixeria com Andy Warhol.La dècada dels 60, ve relacionada amb
l’aparició de la controvèrsia i la
fama adquirida per Warhol, quan al
1963 funda TheFactory, un estudi
que aplega l’art els personatges més
alternatius en festes escandaloses i
transgressores. Nascuda la llegenda, comencen els seus treballs amb
la serigrafia, amb productes icona
com la sopa Campbell’s o Coca-cola... I els retrats a famosos com Marilyn Monroe. Als 70, ja consagrat
com a icona del pop art, però discriminat pel seu treball comercial i
poc profund, treballa amb multitud
de celebritats com Michael Jackson, Mick Jagger o John Lennon,
entre d’altres. Mor el 22 de Febrer
de 1987 al New York Hospital d’un
atac de cor sobtat després d’una
operació de vesícula que li causa
una arítmia.

JOIES FETES A MÀ

DES DE SANT ESTEVE DE LLÈMENA
Jo no havia sentit a parlar mai de l’escola
Cakes Haute Couture de Sitges fins que
vaig conèixer a Martina Sweet Cakes. Es
tracta d’un reconegut taller de pastisseria
de disseny on realment s’hi fan meravelles. Aquesta ha estat l’escola responsable
de les creacions de la Marta, qui ara ja fa
uns anys que dedica part del seu temps a
fer galetes, cupcakes i diferents tipus de
pastissos personalitzats de forma artesanal i amb un disseny que fa impossibles
no voler tastar-los. Tot ho elabora des d’un
petit obrador de Sant Esteve de Llèmena,
el municipi on resideix.
Potser perquè coneix bé la quantitat de feina que hi ha darrere de cada dolç, la Marta
deixa clar que un cupcake no és una magdalena sinó un petit pastisset. Això suposa
que la recepta és molt més elaborada i els
ingredients utilitzats més específics. De
fet, en tots els casos cal seguir un curós
procés d’elaboració per aconseguir que,
per exemple, el fondant o la buttercream
tinguin una textura determinada.
El que té molt clar la Marta és el que
vol oferir i com ho vol oferir. Tot el que

envolta Martina Sweet Cakes té un estil
vintage, des dels pastissets fins a la rulot
que utilitza com a bakery mòbil. Amb
ella recórrer fires, assisteix a diferents esdeveniments i també s’encarrega del ressopó d’alguns casaments. També elabora
dolços per a particulars de forma personalitzada però mantenint el seu estil. Tot
plegat ho fa sempre acompanyada del seu
marit i la seva filla d’1 any. Explica que
intenta compaginar de la millor manera la
seva afició a la pastisseria de disseny amb
la seva vida familiar i laboral. El millor
per ella: veure la cara de satisfacció dels
clients quan els ensenya els dolços.

Marta Avellaneda
Periodista
mavellaneda@gironagastronomica.cat

CANDY WARHOL
(Caramels de sopa Campbell’s)
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Ingredients (per a 4 persones):

Preparació:

1 llauna de sopa Campbell’s
4 fulles d’alfàbrega
250 cl. Nata líquida
2 fulles de gelatina
4 tomàquets
Sucre Isomalt
Pimentó dolç
Pimentó picant
Escames de tomàquet
Xili en pols
Aigua Mineral

Pelar els tomàquets i tallar-los a daus petits. Deshidratar les pells al forn a 120ºC
durant 2-3 hores. Posar el tomàquet al foc, amb un raig d’oli, quan comenci a
coure, afegir l’alfàbrega i la sopa de tomàquet. Posar a remullar les fulles de gelatina. Per altra banda, muntar la nata i reservar-la al frigorífic. Afegir la gelatina al
tomàquet i deixar que refredi una estona. Barrejar el tomàquet i la nata muntada
amb cura, ja que podríem perdre el volum de la massa. Congelar la “mousse” en
motlles semiesfèrics. Desfer el sucre Isomalt en una cassola. Un cop tenim els motllos,
ajuntar-los per parelles i clavar una brotxeta. Passar cada esfera pel sucre, amb
rapidesa, per evitar que es desfaci l’esfera. Reservar sobre un paper de forn. Per
últim, fer una barreja de pimentó, xili en pols i les escames de tomàquet per tal
d’arrebossar cada caramelet.
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EN PORTADA

CUINA, TASTA, CATA...OOOOHH
DE VIC A GIRONA
Marta Avellaneda
Periodista
mavellaneda@gironagastronomica.cat

10 I FEBRER / MARÇ 2013 I NÚMERO 4

Pep Palau i Jaume von Arend són
els creadors del més gran esdeveniment relacionat amb la gastronomia que es celebra a Girona. Ells
van idear-lo fa 13 anys a la seva
ciutat, a Vic, i el 2007 van portar-lo
a la capital gironina i van sumar-hi
un nou soci i gran coneixedor de la
ciutat que s’especialitza en l’edició
gironina de la fira, Josep Maria
Matamala. Es complementen magníficament bé. Von Arend aporta
la visió més comercial i de màrqueting del Fòrum, amb l’ajuda de
Matamala en l’edició gironina de la
fira (és la més gran en un congrés
de cuina). De la seva banda, Palau porta el barret de les idees i del
programa d’activitats que extreu de
la seva procedència del món de la
restauració. És des d’aquesta visió
que Pep Palau assegura que el que

més li agrada d’aquest món i, per
extensió, del Fòrum Gastronòmic,
és aquell punt d’intriga abans de
començar qualsevol servei. Assegura que és com obrir el teló després
d’haver mil·limetrat l’organització
i d’haver afinat fins l’últim
detall tot el funcionament
sense renunciar a una certa
capacitat d’adaptació. Tot
ha de funcionar com un rellotge. El gran nombre d’activitats del
Fòrum i el fet
que se’n desenvolupin fins a
7 de forma simultània en diferents espais
demana
que
es segueixi al
màxim la graella

d’activitats i això implica ser molt
rigorós, tenir una gran organització
i també molta autodisciplina. Tot
plegat amb un mateix denominador
comú que també és important als
bons restaurants: el bon tracte i el
bon servei als clients.
El 1999 els dos socis fundadors van
idear el Fòrum perquè van considerar que el món de la cuina mereixia
una trobada que no tenia. Inicialment van celebrar-lo uns anys a Vic
on va tocar sostre i es van haver de
platejar una nova ubicació. Van escollir Girona per ser una ciutat oberta, amable, hospitalària i una capital
d’un àmbit geogràfic molt ampli
amb el gran atractiu de la Costa Brava. Aquest trasllat de ciutat els va
permetre obrir-se al públic gourmet, és a dir,
a tota aquella gent que
mostrés inquietuds gastronòmiques. I és que el
que segur que hi podreu fer al Fòrum
Gastronòmic és
tastar. Tastar
una gran varietat de productes de
la trentena
d’expositors
de la Fira a
part de tastar
els plats que elaborin cuiners i ponents més i menys
coneguts. El Fòrum sempre ha estat
molt sensible als professionals de
casa nostra, aquest any amb els germans Roca del Celler de Can Roca,
Fina Puigdevall i Pere Planagumà
del Resturant Les Cols d’Olot, Paco
Pérez del Restaurant Miramar de
Llançà, Víctor Trochi del Restaurant Les Magnòlies d’Arbúcies, el
sommelier gironí Roger Viusà o la
mateixa Carme Ruscalleda. Però el
Fòrum també arrossega molt de públic pel fet de comptar amb cuiners
mundialment coneguts, aquest any
encapçalats pel xef peruà Gaston
Acurio.

EL PERFIL
ESPAI FIRAL: 15.000 m2
PERIODICITAT: anual, alternant Girona i Santiago de Compostel·la
PERFIL D’EXPOSITOR: Productors i elaboradors d’aliments i begudes. Fabricants d’equipaments de cuina. Distribuïdors.
Empreses de serveis. Editorials i publicacions gastronòmiques. Institucions, entitats i marques de qualitat.
DATES: 24, 25 i 26 de febrer de 2013
LLOC: Palau de Congressos de Girona
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FÒRUM GASTRONÒMIC
DIUMENGE
24 FEBRER 2013

PROGRAMA

FÒRUM GASTRONÒMIC GIRONA’13

11:00-12:00
Oriol Castro (Compartir)
Després del Bulli. El peix blau de Cadaqués
Taller
11:00-12:00
Albert Raurich (Dos Palillos)
Alta cuina oriental al cor de Barcelona
Aula Activa

11:00-12:00
David Toutain (Agapé Substance París)
L’enfant terrible de la cuina parisina. Les
herbes al plat.
Taller

11:30-12:30
Toni Massanés (Fundació Alícia)
L’alimentació als menjadors escolars
Ateneu

13:15-13:30
Premis Slow Food, Km0
Auditori

13:00-14:00
Isma Prados (No,No,No)
Ecocuina radica
Taller

13:00-14:30
Ricard Camarena (Ricard Camarena)
Noves tècniques creatives: el coupage en
els caldos
Aula Activa

13:00-14:30
Ly Leap (Indochine)
La maceració, tècnica i salut a la cuina
oriental
Aula Activa

13:30-14:30
Pascal Barbot (L’Astrance, París)
L’excel·lència de la nova cuina francesa
Taller

16:00-17:00
Oriol Rovira (Els Casals) i Artur Martínez (Capritx)
Cuina de la terra al Berguedà i al Vallés
Taller
16:30-18:15
Premi Cuiner de l’Any i entrega de
premis
Els cinc nominats elaboraran un plat en
directe
Auditori
17:30-18:30
Nandu Jubany (Can Jubany)
La nova cuina tradicional a Osona
Taller
19:00-20:00
Joan, Jordi i Josep Roca (Celler de Can
Roca)
Revolució emocional (presentació en exclusiva al Fòrum Girona’13)
Auditori

DILLUNS
25 FEBRER 2013
10:30-14:00 [FORUM EMPRESA]
Carles Abellán (Comerç 24), Oriol Rovira
(Els Casals), Francis Paniego(Echaurren),
Nacho Bueno (La Salsera), Gastón Acurio (Astrid & Gastón)
Nous formats d’èxit als negocis
d’hostaleria
Sala Petita Auditori
11:00-12:00 [FORUM DOLÇ]
Jordi Roca (El Celler de Can Roca)
Xocolata col·lecció 2013
Aula Activa
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11:00-12:15
Raül Balam, Jérôme Quilbeuf i Carme
Ruscalleda (Moments / Sant Pau)
La cuina de Carme Ruscalleda al Sant
Pol, Barcelona i Tòquio
Auditori

13:30-14:30 [FÒRUM DOLÇ]
Xano Saguer (Espai Sucre)
Escola de xocolata
Ateneu 1
16:00-17:00
Francis Paniego (El Portal de Echaurren)
Cuina de la terra sense ser de la terra
Taller
16:30-18:00 [FÒRUM DOLÇ]
Col·lectiu 21 Brix
L’avantguarda pastissera de Catalunya.
Un viatge pel continent dolç
Auditori
17:30-18:30
Salvador Brugués i Joan Roca (Celler
de Can Roca)
La cuina al buit, una tècnica a l’abast de
totes les cuines
Taller

12:00-13:00
Javier Olleros (Culler de Pau)
Respecte amb l’entorn, O Grove. Compromís amb el productor
Taller
13:00-14:00
Javier & Sergio Torres (Dos Cielos)
L’hivern de Dos Cielos. La importància de
les temporades. Menú estacional
Auditori
13:00-14:30
Pere Planagumà, Fina Puigdevall (Les
Cols) i Fundació Alicia
Un volcà de ciència
Aula Activa
13:30-14:30
Xavier Pellicer (Can Fabes)
Agricultura biodinàmica, la salut a l’alta cuina
Taller
13:30-14:30
Víctor Trochi (Les Magnòlies) i Víctor
Quintillà (Lluerna)
La màgia de la tòfona negra, de la terra
a la cuina
Ateneu 1
16:00-17:00
Rodrigo de la Calle (Rodrigo de la
Calle)
Revolució verda
Taller
16:00-17:00 [FÒRUM VI]
Josep Roca (El Celler de Can Roca)
Vins d’àmfora. Un viatge de retorn?
Ateneu 2
17:00-18:00
Paco Pérez (Miramar)
Mediterrani en estat pur. Creativitat a la
cuina
Auditori
17:30-18:30
Jordi Cruz (Ábac)
Les noves textures, cruixents i gelatines
Taller

19:00-20:00
Josean Alija (Nerua)
Processos creatius. I+D a la gastronomia
Taller

18:00-19:00 [FÒRUM VI]
Roger Viusà (Plaça del Vi, 7), César Cànovas (Monvinic) i Ferran Centelles
(Wineissocial)
De la terra a la copa, enòlegs i sommeliers
Ateneu 2

DIMARTS
26 FEBRER 2013

19:00-20:00
Gaston Acurio (Astrid & Gaston)
Granes andines, un viatge pels paisatges
del Perú
Auditori

10:30-11:30
Koldo Rodero (Rodero)
La perfecció al plat. Verdures d’hivern
Taller
11:00-12:30
Ángel León (A Poniente)
Evolució de la cuina marinera de A Poniente
Aula Activa

Aquest programa pot estar subjecte a
variacions d’última hora.
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TOCAT DEL BOLET

LA VINYA

MATEM EL PORC
I PREPAREM LA TERRA
Pere Mià
Pagés

Des de mitjans de desembre fins a
mitjans de març a pagès era l’època
de la matança del porc ja que es buscava el fred natural donat que no hi
havia neveres i era la millor època per garantir la conservació de la
carn per tot l’any. Es concebia com
una festa que reunia a gran part de
la família. El primer dia es matava
el porc, se’n feien parts i la carn es
deixava refredar per l’endemà fer les
botifarres, llonganisses i productes
varis. Per acabar, tota la família es solia reunir al voltant de la taula per fer un
bon àpat. Avui la matança del porc és una tradició que s’està perdent perquè la
vida moderna ha desenvolupat nous sistemes de conservació de les carns però
també perquè la normativa sanitària actual ha posat traves als mètodes tradicionals. Com a anècdota, recordo que a la mainada de la casa no li agradava
haver de sacrificar el porc, un animal que aleshores es concebia com la masco-

ta de la família, i jo personalment fins
i tot m’havia fet farts de plorar.
El mes de febrer tot ho sap fer
Durant el mes de febrer la climatologia és molt variable, com els polítics, però amb la diferència que ells
ho són tot l’any. Hi ha molt poca
activitat a l’horta, es planten alls i
cebes per menjar tendres, bròquil i
cols. És el moment d’anar treballant
la terra perquè quedi esponjosa i per
anar-la preparant per quan comenci
la primavera. Aquesta època a pagès
s’aprofitava per fer la poda dels arbres, per plantar arbres fruiters i per
estassar i netejar el bosc i el camp.

EL DESCONEGUT ENCANT
DELS VINS ROSATS
Generalment els vins rosats són
poc apreciats per les persones habitualment consumidores de vins de
qualitat. Reconec que n’hi alguns
que no tenen la qualitat desitjada,
circumstancia que es pot donar normalment per ser mal elaborats, mal
guardats, però sobretot, d’anyades
massa velles. En general els vins
rosats estan en el seu moment òptim de consum durant els primers
mesos després de la seva collita. En
aquests moments estan en perfectes
condicions els vins rosats del 2012.
És el moment de consumir-los i de
gaudir de les seves sensacions olfactives amb notes de flors i fruites
vermelles i també de la varietat de
diferents tons rosats més o menys
clars. Són aquells vins que, consumits fresquets (no
gelats), ens poden acompanyat qualsevol
àpat senzill.
L’elaboració
de vins rosats és molt
delicada. El
most, o sigui el suc
del raïm negre, s’ha de
deixar només
unes hores en
contacte amb les
pells. El temps
just perquè agafi la
coloració màxima o
mínima a criteri de la
casa elaboradora. Hi ha
rosats de color molt clar,
gairebé imperceptible, altres
de color rosat blavós, vermellós i d’altres que gairebé to-
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quen la porta d’un vi negre. Són els
vins d’un bon dia d’hivern o primavera al jardí o en un restaurant
molt ben il·luminat amb llum natural. M’imagino una copa d’un bon
vi rosat de l’Empordà pensant en el
quadre “Dones al jardí “ de Claude Monet o en el “Dona amb vestit
vermell” del pintor Paul Gauguin.
El bon vi i l’art són inseparables.

Agustí Ensesa
Sommelier
girovi@mestrestastavins.com

Els bons vins rosats s’elaboren generalment amb
la varietat de
raïm Garnatxa,
però
també
amb altres
varietats com
Merlot,
suaus i
afruit a t s ,
C a bernet
S a u vignon,
aquests
amb colors més
pujats
i
altres
varietats
de
raïms
negres.
Un
maridatge extraordinari
que
recomano: pa amb
tomata i pernil de gla
amb un bon cava rosat.
Val la pena que ho proveu i
uns en fareu addictes.
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L’ARTICLE

TÒFONA ALS BONS FOGONS
Nou restaurants de Girona participen a les VII Jornades Gastronòmiques de la Tòfona. Són els
integrants del grup gastronòmic
Girona Bons Fogons: Cal Ros, Tapes 23, Duc de l’Obac, La Calèndula, La Banyeta, Occi, La Riera
de Sant Martí Vell, el Massana i el
Celler de Can Roca. Tots ells incorporen als seus menús i cartes
plats elaborats amb tòfona, aquesta matèria prima tan especial que
és bastant difícil d’aconseguir pel
fet de ser un producte de temporada i a un preu força elevat.
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Precisament per això, els clients
agraeixen que els restaurants facin
propostes diferenciades durant tot
l’any i sobretot amb productes de
temporada, segons el president de
l’Associació d’Hostaleria Girona
i Radial, Josep Pastor. Per Pastor,
cal ser innovadors i el fet que les
jornades de la tòfona arribin a la
setena edició demostra que parlem
d’una iniciativa consolidada.

per la Setmana Gastronòmica que
comença el 21 de febrer i que també prepara aquest col·lectiu. Per
aquesta 33a edició es seguirà en
una línia continuista reforçant activitats paral·leles com el Cinema
i Gastronomia o el Rambleja fins
al Lleó i menja. Com a novetat es
prepara algun descompte als menús de restaurants i la incorporació
de menús de tapes dins les propostes de la setmana gastronòmica.
Per a més informació:
www.gironabonsfogons.com

Teniu temps fins el 17 de febrer
per degustar tòfona als Bons Fogons però si no, us podeu preparar
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MOLT PERSONAL

LA VEDELLA DE
LA PADRINA ROSETA

MARIA ROSA AGUSTÍ,
PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ GIRONINA
DE DONES EMPRESÀRIES

INGREDIENTS (per a 4 persones):
- 1kg de costella de vedella tallada a daus
- 350 g de rovellons
- 1 ceba grossa
- 150 g de tomata cuit
- Sal, pebre i sucre
- ¾ d’un got de Conyac
- 4 o 5 alls
- 20 ametlles

La característica que millor defineix a Maria Rosa Agustí és l’espontaneïtat.
Amb els 10 anys que fa que presideix l’Associació Gironina de Dones Empresàries assegura que ja és part de la seva vida. I és que són una associació
molt activa que ha creat una “networking” molt útil entre elles i amb la societat civil i empresària gironina.
Atenta a la realitat que l’envolta Agustí opina que un país és com una empresa i que per aconseguir una gestió eficient caldria comptar amb un pla
d’empresa i amb un compte de resultats. En aquest sentit, ens avança que
des de l’Associació volen organitzar un seguit de tertúlies vinculades al món
econòmic per donar a conèixer els productes i instruments financers amb
què treballen les entitats bancàries. L’objectiu és informar i reduir el risc de
patir qualsevol conducta abusiva, com la venta de les famoses participacions
preferents que ha evidenciat aquesta crisi econòmica.
Maria Rosa Agustí té clar que el paper de dona cuinera no és el seu. Nascuda
a Figueres, explica que prové d’una família que cuina molt i molt bé i que,
potser per això, no ha explotat mai la seva vessant de xef. De la seva família
en parla amb molta estima i amb el record de qui ha gaudit a taula. De fet amb
el plat que ens elabora a l’Aula Gastronòmica del Mercat del Lleó de Girona
vol fer un homenatge a la seva padrina Roseta. Cuinera no, però exigent a
taula, sí. Assegura que la conviden a menjar més que no pas convida ella a
casa. Qui sap, mai és tard per descobrir dots culinaris. El que és fonamental
per millorar, però, és la pràctica. Maria Rosa, quan sopem a casa teva?

Preparació:
Posem la vedella a rossejar en una cassola amb oli.
Per un altre costat, hem de fer el sofregit de ceba i tomata. Primer rossegem la ceba (només ha de quedar rossa), quan
ja està hi afegim el tomata, la sal, el pebre i el sucre (el sucre és per disminuir l’àcid de la tomata). Quan fa un xic que
la tomata cou s’hi afegeix un rajolí d’aigua calenta i ho deixem coure fins que estigui ben fet. Quan la vedella sigui
rossa mirem si té massa oli, si és el cas en traiem una mica i el guardem. Aleshores hi tirem el conyac. Quan la vedella
s’ha begut el conyac hi posem un raig d’aigua, ho remenem una mica i hi barregem el sofregit. Fregim els bolets amb
l’oli que hem tret de la vedella (si no en fem prou n’hi afegim més) i també els barregem a la cassola. Ho deixem

coure vigilant molt que no quedi sense suc, cal anar-hi afegint aigua calenta de mica en mica (si la cassola és de les
que tenen el cul una mica enfonsat la meitat de la carn ha de quedar coberta amb el suc, si no, una miqueta menys).
Per últim hem de fer una picada d’ametlles i alls que escamparem per sobre de la carn i deixem que faci xup- xup fins
sigui- Premsa
ben cuit.
El-temps
d’elaboració
del plat
AFque
TXalaka
GiDona
210x65.pdf
1
16/11/10
19:02és d’unes 3 hores.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
GIROTEL equipaments per a l’hostaleria.
Ctra. Santa Coloma, 14 - 17180 Vilablareix (Girona)
Tel. 972 400 870 - Fax: 972 401 409
girotel4@girotel4.com

Cuinat des de
l’Aula Gastronòmica
del Mercat del Lleó
amb la colaboració especial
de les parades del mercat
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LA RECEPTA

LA RECEPTA

GALTES DE VEDELLA
José Río
Cuiner

RESTAURANT CAN PIU
Ctra N-II Km 705 - 17455 - Caldes de Malavella
Tel. 972 47 87 61 - www. canpiu.com

INGREDIENTS (per a 4 persones):
1500 g de galta de vedella
1 pebrot verd
1 pebrot vermell
2 porros
2 carbassons
2 cebes mitjanes
4 dents d’alls
2 pastanagues
2 tomates
200 g de salsafins
1 got vi negre
Sal i pebre
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BACALLÀ AMB MUSELINA D’ALL

Preparació:

Preparació:

1. Salpebrerem la carn al gust.
2. Passarem les galtes per la paella amb oli d’oliva fins que estiguin rossejades i després les reservarem. Es tracta de marcar la carn i no de fregir-la ni
coure-la.
3. Tallarem a juliana tota la verdura, reservant la meitat dels salsafins i la
tomata, i la posarem en una paella amb oli per escalfar. Quan estigui al punt
hi afegirem les tomates i les galtes i ho deixarem a foc baix per coure.
4. Com que la carn de vedella és més dura que la de porc o la de pollastre, necessitarà unes 3 hores de cocció. Passat aquest temps separarem la carn de la
resta de les verdures. Triturarem les verdures i hi donarem la textura de salsa.
5. La resta dels salsafins els bullirem amb aigua i sal i, quan siguin freds i
escorreguts, els enfarinarem i fregirem en una paella amb oli d’oliva.
6. Seguidament ho tirem tot a la cassola amb l’oli de rostir la vedella: la salsa,
les galtes i els salsafins, amb un got de vi blanc, i ho deixarem coure tot junt.
7. Sempre és millor fer les galtes el dia abans perquè queden més gustoses.

Per a la muselina d’alls
Confitar els alls amb oli durant uns 20 minuts i triturar-los. A part, triturar l’ou
amb el vinagre, l’aigua i la sal. Un cop enllestit, barrejar els alls confitats i
triturats amb l’ou també triturat de mica en mica sense deixar de passar-hi el
Turmix fins que quedi com una maionesa. Reservar-ho.

Marc Serra
Cuiner

Pels espinacs a la catalana
Saltejar els espinacs amb els pinyons i les panses i afegir-hi també mantega. Un
cop saltejat, afegir-hi la nata i remoure-ho. Reservar-ho.
Fregir el llom de bacallà i la pell (que prèviament haurem separat). Cobrir el
bacallà amb la muselina i gratinar-lo al forn. Mentre es gratina a poc a poc, fregim en el mateix oli del bacallà els alls i les tomates Cherry només 10 segons.
Un cop tot fet es procedeix al muntatge del plat. Posem el bacallà ja gratinat i
el decorem amb el pebrot escalivat triturat, els espinacs, els alls i els tomates
fregits. Hi incorporem la pell del bacallà fregida a sobre i també la farigola.
Només falta acabar de decorar el plat amb un cordó o gotes d’oli verd.

RESTAURANT CAN SERRA DE L’HOTEL VILOBÍ
Crta. Aeroport, s/n - Sortida AP7 núm 8 - Vilobí d’Onyar
Tel. 972 47 34 83
canserra@hotelvilobi.com

INGREDIENTS (per a 4 persones):
250g de llom de bacallà
4 tomates Cherry
4 dents d’all
Cibulet
Farigola
Pebrot escalivat triturat
Oli verd
Per a la muselina d’all:
8 alls
200g oli (ideal oli Formentals d’Espolla)
4 gotes d’aigua
1 ou sencer
Vinagre al gust
Sal
Pels espinacs a la catalana:
150g d’espinacs cuits
35g de pinyons
35g de panses
Mantega
Nata
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Perfil de dona
MÒNICA RODRÍGUEZ GAYOLÀ
Nascuda a Banyoles fa 24 anys. Diplomada en Turisme per la Udg i especialitzada en turisme de negocis. Curs
d’organització de casaments (Wedding Planner) per la Udg. Aire fresc al capdavant del Restaurant la Carpa de
Banyoles.
La Mònica es lleva cada dia a dos
quarts de 8 del matí, es posa la
roba esportiva i surt a córrer amb
el seu pare per l’estany de Banyoles. Quan arriba a casa es dutxa i
se’n va cap a la Carpa a servir els
esmorzars i a organitzar la feina
del dia. Abans, però, també esmorza ella, sempre llegint el diari,
ja que dinarà tard. No es prendrà
ni un moment per fer la migdiada
sinó que esperarà a relaxar-se per
sopar, un cop ja hagi acabat la jornada.
L’ENQUESTA

UN RESTAURANT
Mas Cucut de Queixàs
UN PLAT
La torrada catalana (pa amb tomata amb escalivada i anxoves de l’Escala o formatge gratinat).
UNA CANÇÓ
Henia (per a relaxar-se).
UNA CIUTAT
Madrid
ÚLTIMA LECTURA
La buena crisis, d’Àlex Rovira
UNA AFICIÓ
Spinning i running per l’estany de Banyoles.
COM ET DEFINEIXES
Molt emprenedora, optimista i independent.
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A la cuina és molt pràctica (amanides, verdures) tot i que cada vegada
li agrada més cuinar. El que sí que
cuida fins l’últim detall és la presentació a taula, també a la Carpa
on prepara de forma molt curosa
els centres de les taules per tal de
causar una bona primera impressió
i que els clients gaudeixin encara més d’un bon àpat. La Mònica
dóna molta importància a la feina
tot i que no oblida el seu cercle
d’amistats. També es mostra satisfeta de formar part de l’Associació
Gironina de Dones Empresàries
amb qui es reuneix periòdicament
i intercanvien suports.

ampliat una mica el perfil de client.
La intenció era obrir la cuina
cap al menú de celebració per tal
d’explotar al màxim l’entorn del negoci, centrat en l’estany de Banyoles. Importantíssim oferir als clients
un tracte personalitzat i adaptar-s’hi.
La Mònica ha viscut des de petita
molt vinculada al negoci familiar.

Va passar de jugar-hi amb la cuineta,
a servir-hi Martini’s amb patins per
la terrassa quan tenia 8 o 9 anys fins
ara que s’hi erigeix amb força amb
la base d’una bona formació, els valors de l’esforç i amb idees noves i
ganes de treballar per fer que la Carpa segueixi evolucionant.
Redacció

està passant moments complicats
però creu que en moments dolents
cal analitzar en què es pot millorar
ja que en moments bons ningú perd
el temps en fer-ho.
Fa 3 anys que es va llicenciar en
Turisme i que es va dedicar més intensament a la
Carpa.
Des
d’aleshores
han reformat tot
el restaurant i
han

Mònica Rodríguez va estudiar Turisme per ser una de les carreres on
s’hi aprèn una mica de tot (comptabilitat, dret) i, sobretot, pel coneixement d’idiomes que li permetria adquirir. El que potser
li ha quedat pendent és una
estada a l’estranger per
tal de viure una experiència diferent
i perfeccionar la
seva formació. El
sacrifici i la constància encapçalen la llista
dels valors que li agradaria transmetre sobretot
ara que les dificultats
econòmiques fan que
tanta gent no trobi
feina. Veu que el
sector del turisme
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CUINES DEL MÓN... ITÀLIA

SPAGHETTI ALLO SCOGLIO
(ESPAGUETIS A LA ROCA DEL MAR)
Iosella Cuccu

Preparació:
Barrejar el caldo de peix en pols en una olla amb aigua i reservar-lo. Tallar
els tomates a quadrats i reservar-los. Netejar els llagostins, les cloïsses i els
musclos.
Afegir oli d’oliva en una paella i tirar-hi els dos alls sencers. Afegir-hi els
tomates tallats, les anxoves, el julivert, les tàperes, les cloïsses japoneses i
els musclos. Deixar-ho una estona que tot es barregi i després treure alguns
musclos, les cloïsses i els alls. Treure també els llagostins i pelar-los. Afegirhi les tallarines i deixar-les coure 7 o 8 minuts mentre hi anem llençant cullerades del caldo de peix. Un cop la pasta estigui cuita, barrejar-hi els musclos
i les cloïsses que havíem retirat. Quan tenim el plat acabat posar-hi per sobre
una mica de pebre de caiena, l’alfàbrega i el julivert.

Nascuda a Sardenya, fa 6 anys que viu a Lloret de Mar.
Cuina amb passió. Assegura que un cuiner és un artista i
que la cuina necessita fantasia.

COM A CASA

RESTAURANT ALTAMIRA

GRAN ESMORZAR DE BUFET LLIURE
Gaudir d’un bon dinar o sopar sempre ha estat esplèndid al Restaurant
Altamira. En Paco i la Trini el varen posar en marxa ara fa 23 anys
i no van escatimar idees pel servei
de bufet lliure. En un ambient rústic com aquest era el lloc ideal per
establir-hi un bon servei, a cuatre
passes del centre de Girona, un lloc
on s’hi atura una gran majoria dels
visitants de la capital gironina, bon
símptoma d’una bona cuina i d’una
bona qualitat-preu. Hi ajuda la seva
situació privilegiada al peu mateix
de la N-II a l’alçada de Fornells de
la Selva.
Des de ja fa un temps, les noves generació encapçalada per l’Ivan i en
David hi ha aportat idees innovadores que es veuen sobre la taula i també al mateix local que han reformat
fent els menjadors més acollidors i
amb un aire més actual.

A partir de les 8h del matí ja hi podeu
gaudir d’uns esmorzars de bufet lliure
de carn a la brasa. Es tracta d’escollir
què voleu menjar i coure-ho al vostre
gust. Amb beguda i un cafè, us surt
un suculent esmorzar per 8 euros que
també podeu acompanyar amb una
amanida o embotits diversos només
per dos euros més. Si el que us interessa és dinar, podreu escollir entre
cinc primers i set segons, a part del
postre, el pa, el vi i el cafè, tot inclòs
en un menú per 11 euros. Els dissabtes a la nit i els diumenges al migdia
el menú és diferent.

RESTAURANT ALTAMIRA
Ctra. N-ll Km. 710
Fornells de la Selva
Tel. 972 47 67 09
www.altamiragirona.com

Obert de 6h del matí a la mitjanit a excepció del cap de setmana
que s’obre a partir de les 8h. Obert
tot l’any. A més, properament,
s’inaugurarà una terrassa, especial
per a fumadors.
Redacció

INGREDIENTS (per a 4 persones):
- Un paquet de tallarines
- Una llauna d’anxoves
- Dos tomates o quatre de petits
- Alfàbrega
- Caldo de peix en pols
- Tàperes
- 2 alls
- Oli d’oliva
- 8 llagostins, cloïsses japoneses i musclos
- Pebre de caiena
- Julivert
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EL REBOST NUTRICIONAL

CALENT, CALENTET...
APETENT I NUTRITIU
Dra. Anna Costa Corredor
Nutricionista · NutriClínica Doctora Costa
info@nutriclinica.es - www.nutriclinica.es

PER A GAUDIR DE
L’APORTACIÓ NUTRICIONAL
I HÍDRICA DELS BROUS,
SOPES I CREMES, CAL QUE
APRENGUEM A PREPARAR-LOS
ADEQUADAMENT

I, per a tots aquests tipus de plats calents, l’elecció dels vegetals és summament essencial; principalment
si es vol obtenir un efecte diürètic

(tendint-se cap a verdures i hortalisses de fulla verda, principalment), o
bé antioxidant i, alhora, amb atractiu
visual (jugant-se amb els colors dels
seus pigments). S’aconsella clarificar el brou, escumant-lo. I, també,
en funció dels ingredients utilitzats
(si alguns contenen greix), deixar
reposar-lo una miqueta, per a poder

retirar la capa greixosa de la superfície, abans de servir-lo.
Si, a més de ser fàcils d’elaborar, hi
sumem els beneficis que ens aporten
per a la nostra salut i pel control del
pes, integrats dins el menú d’algun
àpat, encara tenim més raons per a
preparar-los i consumir-los, oi?

Aquests mesos de fred inviten a fer àpats en els quals els plats calents fumejants
són els més escollits i apetents... I entre ells, els brous, les sopes i cremes són una
opció culinària ben saludable i nutritiva. Vols saber el per què i què has de tenir
en compte en la seva preparació? Som-hi!
Podríem dir que sorgeixen culinàriament de la necessitat d’ingerir plats
que ens ajudin a mantenir la temperatura corporal per a fer front a
un ambient gèlid. El seu contingut
nutricional i dosi hídrica respon a
la tècnica de cocció utilitzada, on el
medi aquós, la temperatura i temps
de cocció en són elements fonamentals. A temperatures d’ebullició,
l’aigua que rodeja els diferents ingredients es va enriquint i diluint
certes vitamines i minerals, i altres
components hidrosolubles dels aliments —com les proteïnes, sucres,
pigments i substàncies implicades
en la seva palatabilitat—. I, pel fet
que la composició d’aquests tipus
de plats és bàsicament hídrica i els
aliments predominantment utilitzats
solen ser del grup de les verdures/
hortalisses, són generalment poc
calòrics i, alhora, bastant densos
nutricionalment parlant. Ara bé, si
els hi volem conferir una càrrega
nutricional i calòrica més “consistent”, podem completar-los amb
aliments feculents (pasta, arròs, patata, tapioca, llegums i pa), aliments
proteics (carn, peix i marisc, ous i
derivats lactis) i rics en greixos cardiosaludables (llavors, fruits secs i
oli d’oliva); que hi participaran en
els nutrients que “alimenten” aquest
brou de cocció, o bé esmicolats, i
consumits amb aquest.
En la preparació dels brous, per a ser
utilitzats per alguna altra preparació
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densitat nutricional, si enmig del
brou hi deixem algun trosset dels
ingredients utilitzats per a la seva
obtenció.

culinària, o simplement consumits
beguts, es bo que els ingredients estiguin ben esmicolats, col·locar-los a
l’olla quan l’aigua encara està freda
i, a continuació, afegir un polsim de
sal. D’aquesta manera es garanteix
una major superfície de contacte
entre els aliments i l’aigua de cocció, a més d’incrementar i facilitar
la sortida i dilució dels components
hidrosolubles dels ingredients.
En l’elaboració de les cremes, hem
de parar atenció en la quantitat
d’aigua afegida per a la cocció: en
funció de la textura desitjada (de
pastosa a semilíquida), és molt possible que gran part del brou obtingut no sigui reincorporat en l’acabat
de la preparació culinària. Per tant,
cal controlar la quantitat d’aigua
de cocció, que justament cobreixi
els aliments. A més, posar en pràctica tot el contrari del citat pels
brous: trossos grossos, afegits quant
l’aigua ja estigui bullint, i coure’ls
el mínim de temps possible (el suficient perquè els ingredients quedin
estovats, però al dente). Per a conservar al màxim la fracció de fibra
dels vegetals utilitzats com a ingredients, és imprescindible no utilitzar
un colador xinès per a eliminar els
grumolls i fibres del triturat.
Un plat de sopa no només es prepara amb el brou i d’addició de pasta,
arròs o pa. Podem consumir sopes
exquisides i variades, i amb més
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DE TURISME

LA RECEPTA DOLÇA

EL GRAN MUSEU DE LA MÀGIA
A SANTA CRISTINA D’ARO
Des de fa anys l’il.lusionista Xevi ha
col·leccionat objectes relacionats amb
l’art de la màgia, la gran majoria provinents dels seus viatges arreu del món i
de la seva trajectòria artística, tot i que
alguns també han estat aportacions de
diferents mags.
No sense esforç va adquirir una antiga
masia catalana el 1998 que, després
d’una obligada restauració, es va convertir en el primer museu de màgia de
l’Estat Espanyol sent també el museu
més gran d’aquesta especialitat a nivell
mundial. Té una superfície superior

als 1.100 metres quadrats amb parets i
vitrines plenes a vessar d’objectes màgics antics i moderns, cartells, fotografies i tot tipus de complements màgics.
Una de les col·leccions a destacar són
els autòmats, autèntiques màquines
vivents construïdes artesanalment a
finals del 1.800 i principis del 1.900
a França, Suïssa i Alemanya. Sorprèn
l’extraordinari autòmat “La Orquestra”, composat per 5 monos de mida
natural que toquen diferents instruments musicals. És el més gran que
existeix a tot l’Estat Espanyol, va ser
construït a París pel mestre Phalibois

l’any 1910 i va estar exposat durant
anys al desaparegut Parc d’Atraccions
Apolo de Barcelona.
Recorrem la Casa Museu per trobarhi una sala de “màgia negra” amb una
col·lecció de Tarots i objectes per fer
rituals de bruixeria. També hi ha un petit teatre i sala de projeccions, la cuina
màgica, la biblioteca i la videoteca. Tot
plegat confecciona un compendi de diferents tipus de màgia de diferents llocs
i de diferents èpoques. En definitiva,
il·lusió, art i curiositat, un museu difícil
d’oblidar.

BUNYOLS DE SETMANA SANTA

Preparació:
En un vol barrejarem la farina, el sucre, la matafaluga, la sal, el llevat i la
mmantega i ho anirem pastant i hi anirem afegint la resta de líquids fins a
tenir un pasta homogènia. Seguidament hi anirem incorporant els ous poc
a poc que li donaran a la massa un aspecte més elàstic i brillant. En aquest
punt deixarem reposar-la a l’abric de corrents i en un lloc d’ambient tebi fins
que hagi doblat el seu volum. Aleshores serà l’hora d’escalfar l’oli sense que
passi de 180º. Ens untarem les mans amb oli o les enfarinarem perquè no
se’ns enganxi la pasta quan anem agafant bocins de bunyols per tot seguit
fregir-los. Els donarem la volta a mig coure i els traurem a escórrer. Abans no
es refredin del tot s’han d’arrebossar amb sucre gra o sucre fi.
A tenir en compte:
Sempre hem d’agafar un vol que ens permeti doblar el volum de la pasta.
El procés d’elaboració del pastat ha de ser continuo, pel que hem de tenir tots
els ingredients ja pesats i a mà.
La mantega no ha de ser freda de nevera sinó més aviat tova, també la podríem substituir per greix.
Si no volguéssim afegir licors a la massa es podria sumar el pes restat amb
llet o aigua, tenint clar que en traurem, però, part del seu gust característic.
Pels més llaminers, abans d’arrebossar els bunyols amb sucre els podeu mullar amb licor d’anís.

Recepta de:

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

INGREDIENTS:
1kg farina
80g sucre
30g sal
80g llevat premsat
30g matafaluga en pols
Raspadura de dos pells de llimona
100g de mantega
250ml de llet tèbia
50ml d’aiguanaf o garnatxa
50ml licor d’anís dolç
4 ous frescos

HORARI D’OBERTURA:
Diumenges i festius a les 12h (hivern)
Dijous, divendres, dissabtes, diumenges i festius a
les 19h (estiu)

PER A MÉS INFORMACIÓ:
www.xevi-ilusionista.com
607 23 79 11 i 667 29 25 00
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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
Pont de la Barca,1 - Girona
Telèfon 972220019
info@canmanolo.com - www.canmanolo.com
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AVUI SORTIM
RESTAURANT EL MIRADOR DE L’AEROPORT

TRATTORIA DEL DUOMO

MARISQUERIA CAN BLANCO

MARISQUERIA-BRASERIA DON EDUARDO

És un restaurant ideal per a celebrar-hi festes d'aniversari, comunions batejos o
casaments. Menú diari, menú per a grups, possibilitat d'organitzar-hi algun tipus de
ball a la sala de festes. Grand terrassa per a fumadors gaudint d'una gran
tranquil·litat, a tocar de les pistes de l'aeroport. Cuina de mercat amb molta
varietat, especialitat en arrossos i diferents tipus de bacallans i amb un autèntic
parc d'atraccions pels més petits.

Si us agrada la cuina italiana aquest és el vostre restaurant. Als fogons un italià de
Milan, en Dany, i a la sala la seva dona, l'Imma, per tastar tot el que ens vingui de
gust de la cuina italiana. Situat a la zona de la Devesa, just al la rotonda del pont
d'en Vidal. Amb un menú al migdia per 14 euros amb 5 plats de primer i 5 de segon,
pa, beguda, IVA inclòs, es pot escollir entre un vi negre o blanc italià o un
Lambrusco. Obert cada nit de dijous a dissabte, preus especials per a colles,
especialitats en risottos, carn de bou, vedella de llet d'importació holandesa i tot
tipus de pasta fresca farcida. Una de les millors trattorias de Girona.

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.

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. La recomanació és l’arròs de llamàntol que podeu degustar davant del mar en ple
Passeig Marítim i en qualsevol època de l'any. Especialitats com la mitjana de bou a la
pedra, l'espatlla de xai, el secret, les fritures, els peixos al forn, la caldereta i els arrossos.
Menú de calçots a vora mar.

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

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

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

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

HOSTAL RESTAURANT BRASERIA ALTAMIRA

RESTAURANT VIA AUGUSTA

Situat a l'autovia de Fornells de la Selva. Obert a partir de les 8 del matí amb la
brasa ben encesa i la forquilla i el ganivet a punt per esmorzar al vostre plaer.
Botifarres, cansalada, carn… bufet lluire de carn que us podeu fer al vostre gust per
8 euros (beguda inclosa). I només per 2 euros més, podeu agafar amanida o
embotits. Menú diari al migdia i al vespre. També menú de cap de setmana i menús
per a coles. Obert cada dia amb servei de cafeteria durant tot el dia.

Obert a tot tipus d’actes culinaris. Menú diari de dilluns a dissabte a 11 €, menú de
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 6 h del matí
amb carns a la brasa, pota i tripa o peus de porc amb cargols, entre altres plats.

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

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

RESTAURANT SOLIUS

TABERNA TRINIDAD DE PLATJA D´ARO

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.

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 per a compartir.

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

RESTAURANT MAR I MONT

BAR RESTAURANT NOU HOSTAL DE LLAMBILLES

LA TAVERNA DE L´ABAT

Ens agrada conèixer noves propostes com les que ens ofereix en Jörg, un molt bon
cuiner d'origen alemany que fa poc ha obert aquest restaurant. La seva amabilitat
fascina i la cuina també. Alguns del plats són de recomanació obligatòria,
amanides molt complertes de salmó i marisc amb llenties i formatge, llobarro a la
planxa, sopa de mango amb vieires, rotllet de salmó amb mus de gamba o diferents
tàrtars de magret d'ànec, espatlla de xai i una bona colla de plats guisats. També
postres clàssics com arròs amb llet o no tan clàssics com la crep de Suzette. Menú
diari de dilluns a diumenge a 10 euros. Obert cada nit de dimarts a dissabte. Dilluns
tancat. Una recomanació: l'autèntica cervesa alemanya Radeberger.

La Nuri és la nova responsable de l'hostal de Llambilles, un d'aquests restaurants
que des de sempre s'hi ha menjat de forma exel·lent, com molt bé diu “LA CUINA
CASOLANA DE SEMPRE”. A partir de dos quarts de nou ja podeu gaudir d'un
bon esmorzar de forquilla, amb una cuina casolana que seguix la tradició de fa
molts anys. Menú, postre i cafè per 11 euros. Dilluns, escudella i carn d'olla,
dimarts sarsuela de peix, dimecres arrò de poble, dijous carn de perol de l'Hostal,
divendres patates de pobre, dissabte menú a 13 euros amb un bon pica-pica de
primer, segons a escollir, postres, pa, vi i cafè. També tenim menú per emportar a
7,50 euros. Diumenge tancat.

Avinguda Lluís Pericot, 74 - Girona
Tel. 972 52 01 99 o 634 29 49 55

Ctra. Girona, 2 - Llambilles (Girona) - Tel. 972 46 91 32
nouhostal@yahoo.com

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. L’ Isabel us
farà gaudir d’aquella cuina casolana per a molts paladars ja oblidada ,amb uns tocs
de modernitat molt personal. 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.
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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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RESTAURANT LA BRASA

RESTAURANT AIGUAVIVA

També

OsBdiRlluIMns
el

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.

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 una varietat de plats a la carta, d’entre els quals, cal recomanar els cargols,
que són excel·lents, i els calamars a la romana. El bacallà es una de las especialitats
així com els arrossos. Excel·lents esmorzars de forquilla. Terrassa per a fumadors.
Si hi voleu sopar haurà de ser els dissabtes a la nit. Tenen calçots de Valls. Els
dilluns està tancat per descans del personal.

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

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

Ja ens pots visitar a:

www.gironagastronomica.cat

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

Plats per a emportar
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Xesco Mas i Eva Márquez
Els plats del Maràngels, amb aire de tramuntana i cor gironí

Menú diari 20 euros - Menú degustació 40 euros
Menú entrecot i arròs 30 euros - Menú sorpresa 50 euros
Terrassa d'estiu - Espais per a casaments i celebracions

Can Quelot, s/n - Sant Gregori - Girona - Telèfon 972 42 91 59 - www.marangels.com

