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I tu no et relaxes?

N

o hem explotat prou la cuina com a tècnica de relax
o d’autoajuda. Això vol dir,
pensar amb què pots preparar per sorprendre els
paladars més exigents o amb què et pots
sorprendre a tu mateixa, seleccionar els
productes més adients a la botiga, tallarlos i preparar-los a casa abans d’anar-los
cuinant.
Mentre fregeixes la carn, bulls la patata
i penses que has d’encendre el forn per
tenir-lo a punt per utilitzar-lo després.
Mentre talles la ceba a juliana una part
del teu cervell vigila no tallar-te el dit però
l’altre viatja a algun pensament llunyà o
proper que et preocupa o t’ocupa. Sense adonar-te’n, però, tornes a pensar en
la ceba perquè n’has d’agafar una altra

o perquè ara necessites trossejar algun
altre producte.
Cuinar et permet tenir una estoneta per
pensar amb tranquil·litat, si és el que vols
fer, però també et permet feinejar sense
haver de concentrar-te en excés. Cuinar
relaxa i no és molt descabellat pensar
que podria servir de base per a combatre
un excés de preocupacions. I si em permeteu una llicència, fins i tot la ceba ens
podria servir d’aliat per donar sortida a
determinades llàgrimes reprimides.
En aquest número hi trobareu moltes
receptes o sigui que podeu provar a
relaxar-vos. També us expliquem la reconversió del Restaurant el Mimolet de
Girona i fem turisme pel Gironès amb la
Neus Vila. Bona lectura i bon profit.

Tocat del bolet
Primavera, temps per
preparar l’horta
Avui sortim
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PARLEM DE...

Aleix Perearnau

Vedella ecològica
Per Marta Avellaneda

L

’Aleix Perearnau és un tècnic
superior en agropecuàries
del Ripollès que complementa la seva feina a JARC amb
la gestió de l’explotació ramadera que té a Campdevànol. Té 23
vaques i un toro que no fa gaire que ha
comprat i la seva font d’ingressos és la
venda directa de la carn que produeix
sota el paraigua de Vedella de ramaders del Ripollès.
Perquè la carn sigui bona, no només cal
que les vaques rebin la millor alimentació sinó també que estiguin en l’entorn
més adequat. Tot això és el que cuida
l’Aleix, no alimenta les vaques amb pinso, i s’encarrega de transportar-les a
un o altre emplaçament en funció de

Té 23 vaques i un toro
que no fa gaire que ha
comprat i la seva font
d’ingressos és la venda
directa de la carn

Amb aquest nomadisme
es busca l’adaptació al
medi perquè les vaques
es trobin a gust

La intenció és infiltrar
grassa a la carn de
vedella per fer-la
més bona de cara a la
producció de l’any vinent
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i de proximitat

l’època de l’any. A l’hivern, de desembre a juny, els animals són a la plana, a
Sant Martí Vell (Mas Ramell), al costat
de Madremanya, quan arriba el juny,
els trasllada amb un camió a 2.000
metres d’alçada fins al Pla d’Anyella, al
costat de l’estació d’esquí de la Molina,
i d’octubre a desembre, desenvolupen
la seva rutina a Campdevànol. Amb
aquest nomadisme es busca l’adaptació
al medi perquè les vaques es trobin a
gust i produeixin la millor carn de la
forma més natural. El resultat: és una
vedella de sis mesos com a màxim que
només s’ha alimentat de la llet de la

mare i de pastures, obtenint així una
carn molt tendra i gustosa, ecològica
i comercialitzada a través de la venda
directa. Amb aquests trets distintius
l’Aleix ha anat creant una xarxa de
clients que valora la qualitat i la proximitat del producte en un moment en
què s’està perdent la confiança amb els
grans distribuïdors. L’inconvenient és
que el producte és limitat ja que arriba,
per repartir la vedella, en caixes d’entre
5 i 8 quilos, envasada al buit, per a un
màxim de 20 persones.
Fa uns 7 o 8 anys que l’Aleix va agafar
les regnes d’aquesta explotació rama-

dera que provenia de la seva família
però lluny d’acomodar-se hi ha anat
introduint millores i novetats. L’última
és l’adquisició del toro de la raça més
antiga i apreciada del món, la Hereford,
originària d’Anglaterra. La intenció és
infiltrar grassa a la carn de vedella per
fer-la més bona de cara a la producció
de l’any vinent. Perearnau va començar
amb 10 vaques, ara ja en té 23 i un toro.
El seu objectiu no era ni és guanyar-se
la vida com a ramader però si l’auge
de la venda de producte ecològic i de
proximitat continua com fins ara potser
valdria la pena plantejar-s’ho.

MOSSEGADES CÈLEBRES

Llobarro al forn, picada de
xocolata i alls tendres amb
sorres de tòfona
Angel Garcia
Bubles Gastrobar
info@gastobubbles.com

Fa 32 anys...
Josep Pla i
Casadevall

Ingredients per a 4 persones:
- 1 filet de llobarro
- 100 gr. ametlles
- 100 gr. avellanes
- 2 alls
- 5 gr. xocolata

- 4 tomàquets
- 250 cl. brou de marisc
- 16 alls tendres
- 200gr. pa torrat
- Oli de tòfona
- 1 albergínia

Preparació:
Pelar els tomàquets i tallar-los a daus
petits. Posar-los a daurar al foc junt
amb l’all picat. Afegir els fruits secs,
la xocolata i el brou de marisc. Bullir
i triturar amb la thermomix fins obtenir una pasta fina, semblant a un
praliné. En una cassola posar-hi dos
dits d’oli d’oliva, confitar els alls tendres i reservar-los. Amb el mateix
oli, fregir les pells de l’albergínia i el
pa torrat, han de quedar semblant a
unes sorres. Acabar amb l’oli de tòfona i reservar. Per últim, salpebrar les

peces de llobarro i coure-les al forn,
embolcallades amb paper d’alumini
fent forma de papillota, amb un raig
d’oli. S’hi pot posar una fulla de llorer,
farigola, all... Un cop cuit, retirar del
paper amb cura i disposar-lo en una
safata.
Amb el suc que ha deixat anar el peix,
emulsionarem el praliné de picada.
En un plat rodó, estendrem la pasta de picada fent forma de llàgrima.
Arrebossarem els all tendres per les
sorres de farigola i acabarem amb el
llobarro al forn.

Mor a Llofriu el 23 d’abril de 1981. Setze anys després del seu centenari, recuperem la vida i obra de l’escriptor
empordanès per antonomàsia de la
llengua catalana, considerat el més llegit del segle XX, amb una obra de més
de 30.00 pàgines. La recepta està inspirada en l’Empordà i en el llibre de Pla
El que hem menjat

J

osep Pla i Casadevall (Palafrugell, 6 de març de 1897). Al
1918 es trasllada a Barcelona
per estudiar la carrera de medicina, que abandona poc després, per llicenciar-se finalment en dret.
Col·labora en diferents publicacions (Les
Notícies i La veu de Catalunya) i exerceix
com a corresponsal de premsa en varis
països d’Europa. La seva obra, molt extensa, abraça la crònica de viatges, els
estudis biogràfics i històrics, la novel·la y
el relat. El 1949, inicia una etapa de col·
laboració amb l’Editorial Selecta amb la
qual publica algunes de les seves obres
més conegudes com El vent de garbí, El
carrer Estret i Cartes d’Itàlia. Pla mor el
23 d’abril de 1981, al nucli de Llofriu, deixant publicats 38 volums de l’Obra Completa i papers inèdits, que s’han publicat
després de la seva mort.
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MENJA’T EL CINE

El festín de
Bebette
Pitu Anaya
Periodista

L

País: Dinamarca. 103 minuts. Columbia
Data d’estrena: 28 d’agost de 1987.
Drama del segle XIX.
Reestrenada el 16 de desembre del
2012 (25 anys després)
Director: Gabriel Axel
Guió: Gabriel Axel, basada en la
novel·la de IsakDinesen
Música: Per Norgard
Fotografia: Henni Kristiasen
Repartiment: Stephane Audran,
Jean-Phillippe Lafont, Gudmar
Wivesson, Bibi Anderson, Hane
Stengard.

SINOPSI
Som a l’any 1871, en un perdut
poble de pescadors de la Costa Danesa. Els habitants estan dominats
pel puritanisme i la religió.
Dues germanes solteres, Martina i
Filippa, (filles del mossèn, profeta
del poble i fundador d’una secta
religiosa) recorden la seva joventut.
L’arribada de Babette, una noia
jove que fuig de París, canviarà les
vides de les germanes. La jove és
acollida com a minyona i uns anys
després oferirà una festa gastronòmica amb els millors plats i vins de
la cuina francesa.
La pel·lícula és un cant a la fe, a
l’amor i a la cuina.

’any 1988 i contra tot pronòstic aquesta pel·lícula danesa
va guanyar l’Oscar a la millor
producció de parla no anglesa. Aquell any, la favorita per
l’Acadèmia nord-americana i la crítica internacional era la francesa Adiós, muchachos de Louis Malle i fins i tot l’espanyola
Asignatura aprobada de José Luis Garci,
partia amb més possibilitats que no la història de Gabriel Axel.
El director danès ens va apropar al món

literari d’Isak Dinesen, pseudònim masculí
de l’autèntica autora, que és Karen Blixen,
a qui va interpretar Meryl Streep a Memorias de África (1985) de Sidney Pollack.
La història es pot definir com una orgia
de gustos i sentits gastronòmics. El dia de
l’estrena, la productora Orion Classics, va
tenir l’ocurrència de recrear els plats que
apareixien a la pel·lícula en els restaurants
Petrossian i l’Hermitage i el New York Times, a la crítica i crònica de la pel·lícula, va
titular “Si vostès han vist la pel·lícula, ara
podran tastar el seu menú”.
La carta, a banda de les guatlles en sarcòfag, inclou, sopa de tortuga, blinis Demidoff amb caviar i nata, amanida de nous i
endívies, formatges, babà al rom i fruita
fresca. Tot això regat amb xerès, xampany 1860, aigües i cafè.
Per acabar, només ens queda degustar
una de les pel·lícules que més bé ha tractat la cuina, amb una interpretació immillorable, una excel·lent fotografia i una
música clàssica que acompanya cadascun
dels plats que se serveixen a taula. I bon
profit.

Guatlles al foie gras
en sarcòfag
Ingredients per a 4 persones:
- 4 guatlles netes i desossades
- 300 gr de foie gras
- 50 gr de tòfona
- Sal i pebre negre mòlt
Per a la massa:
- 300 gr de farina de blat
- 160 gr de greix d’ànec molt fred
- Sal
Per a la salsa:
- 15 cl de brou d’ànec
- 50 gr de tòfona
- Un got de vi de Madeira
- Sal i pebre negre mòlt

Preparació:
Primer de tot cal preparar la massa per
als sarcòfags: barrejarem bé els ingredi-

ents i deixarem la massa resultant a la
nevera durant una hora. Després l’estirarem fins deixar-la ben fina i passarem a
fer els sarcòrfags, amb l’ajuda de motllos
especials o, si no en trobem, les llaunes
rectangulars que serveixen per fer blocs
de foie. Quan els tiguem folrats amb la
massa, netejarem i trossejarem el foie i
n’omplirem les guatlles, prèviament salpebrades. Hi afegirem unes làmines de
tòfona i tornarem a refer l’ocell, lligant-li
les potes perquè no es desmunti durant
la cocció. Posarem una guatlla a cada
sarcòfag i la taparem amb uns rectangles fets amb la massa que ens ha sobrat.
Amb un ganivet farem una petita xemeneia a la part superior del sarcòfag i l’enfornarem durant 20 minuts a 180 graus.
Mentrestant podem preparar la salsa a
partir de la reducció del brou d’ànec al
qual haurem afegit la tòfona picada i el vi
de Madeira. Quan estigui a punt, la salpebrarem i l’afegirem als sarcòfags.

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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Nits de vins amb jazz a la Fundició
El restaurant i viniteca la Fundició de
Girona organitza dos dijous al mes les
Nits de vins amb jazz. Un cicle que va
començar el març del 2012 i que ha continuat aquest 2013 amb la participació
d’algunes dels millors cellers de la DO
Empordà que han explicat als assistents
les seves vivències, peculiaritats i manera d’entendre el món del vi, especialment, des del concepte que suposa la
marca DO Empordà. La responsable de
La Fundició, Montse Closas, considera
que aquest format és per potenciar un
nou concepte de sopar a la ciutat i al
mateix promoure vins del país i els seus
emprenedors, “ja que són un factor important de la nostra economia i cultura”.

Premi a l’Oficina de Turisme
de Platja d’Aro
L’Oficina de Turisme de Platja d’Aro ha
rebut per primer cop el guardó Compromís en Qualitat Turística del Baix Empordà. També el renoven el servei municipal
de platges per la seva gestió a Sa Conca,
Cala Rovira i Platja Gran; i el Museu de
la Nina de Castell d’Aro, que l’obtenen

58è Girona,
Temps de flors
Els restaurants gironins es comencen a
preparar per la 58ena edició de la mostra
Girona, Temps de Flors que tindrà lloc de
l’11 al 19 de maig. La ciutat s’omplirà de
flors i els restaurants oferiran els millors
plats inspirats en la primavera. És un
dels esdeveniments més conegus fora
de les comarques gironines que atreu
milers de visitants.

Sopars maridats
a la Cuina de
l’Empordanet

La Cuina de l’Empordanet ha organitzat fins el 7 de juny sopars maridats cada divendres des de diferents
restaurant de del col·lectiu. És una
invitació a gaudir de la gastronomia
en un sentit total. Un binomi integrat
per un cuiner i un cellerer, que han
triat els millors plats del restaurant
per gaudir plenament dels vins del
celler que millor els acompanyi.

ininterrompudament des de 2005 i
2007 respectivament. El municipi disposa doncs, de tres guardons d’aquest programa impulsat pel Consell Comarcal del
Baix Empordà que té per objectiu millorar els serveis i els recursos turístics dels
que pot gaudir el visitant de la comarca.

Pa, formatge i
vi, millor tapa
Espanya 2012
El jurat del VIII Concurs Nacional de
Pinxos i Tapes de Valladolid va escollir la tapa Pa, formatge i vi com la
millor tala d’Espanya 2012 per considerar que té tots els elements necessaris per ser valorada com a tal: creativitat, posada en escena, elegància i
equilibri en els seus ingredients.

EN PORTADA
Per Txell Costa
Comunicació gastronòmica

E

l restaurant Mimolet de Girona celebra 7 anys. Una data
significativa tenint en compte
els temps que corren.
Però no es tracta de sumar
anys sense més. El Mimolet aposta, aniversari rere aniversari, per reinventar-se
i fer-se més sòlid, mantenir-se com un
referent a Girona però arribant a tots els
públics.
Tan és així que ha renovat la seva oferta
amb noves fórmules i menús, de la mà
del xef Josep Soto. Aquest és el cas, per
exemple, de la carta, que podríem definir com a “tarifa plana”, ja que tots els
plats de l’àpat estan inclosos -fins i tot els
impostos- pel preu de 30 euros. “Volem
adaptar-nos a les noves necessitats de
la gent. Intentem ajustar costos perquè,
malgrat la crisi, no hàgim de renunciar al
fet de menjar fora, un hàbit molt propi de
la nostra cultura, de la nostra manera de
relacionar-nos” – explica David Illa, propietari del restaurant. I afegeix: “El món
de la restauració és més 2.0 que mai: cal
escoltar els comensals. És així com hem
pres la decisió d’obrir també els diumenges al migdia, o de fer un menú tradicio-

El món de la restauració
és més 2.0 que mai: cal
escoltar els comensals
La novetat més
destacada d’aquest 2013
és l’obertura del nou
espai IlDivertimento
nal d’arròs els caps de setmana... perquè
és el que la clientela ens demanava.”
Els vins són uns altres dels protagonistes, amb una tria personalitzada, que es
renova periòdicament, i que també permet als comensals comprar ampolles per
emportar-se casa.
Però la novetat més destacada d’aquest
2013 és l’obertura del nou espai IlDivertimento: just al costat del restaurant,
hi trobareu gintònics (i minigintònics!),
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Mimolet Restaurant

Dos locals, una
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filosofia: reinvenció

tastets, plats moderns... assequibles i
presentats de manera descarada, fresca:
“Servim el tàrtar de tonyina, per exemple, dins d’una caixeta de caviar. O els
calçots fets amb tempura i amb escuma
de romesco. O, en lloc de plats, fem servir
ampolles de gintònic partides per la meitat. En definitiva, volem que la gent gaudeixi, desconnecti i s’ho passi bé a casa
nostra, perquè IlDivertimento sigui el seu

lloc de trobada”. El local està pensat per
anar-hi després de treballar, o per sopar,
o per fer la copa... però també és un espai ideal per a festes privades i trobades
d’empresa.
El Mimolet sempre s’ha associat amb
la figura del mim de fusta. Lluny de
l’aparent fragilitat, és flexible i perdura
en el temps. David Illa i Mar Hernàndez
lluiten perquè sigui així.

EL REBOST NUTRICIONAL

Activa’t, aquesta primavera,
amb una alimentació adequada

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

T

ot i que el pas de l’hivern a
la primavera et pot provocar
tot un seguit de simptomatologia, coneguda com “astènia primaveral” (causada
per canvis en les hores de llum solar,
d’horaris, i de paràmetres climatològics, juntament amb els cicles hormonals), seguir una pauta d’alimentació
equilibrada i variada, i mantenir uns
hàbits saludables, et pot donar eines
suficients per a prevenir-la.
Si la base de la teva dieta són les verdures/hortalisses i la fruita de temporada, en les quantitats recomanades i
més, tindràs cobert el teu requeriment
de vitamina C. Aquesta és essencial
per a sintetitzar adrenalina, en la quantitat suficient, per a poder fer front a
l’estrès fisiològic i psicològic que provoca aquest canvi estacional.
D’altra banda, un increment del consum
de cereals i els seus derivats en format
integral (pa, pasta, arròs), de fruits
secs i llegums, tots ells rics en magnesi,
t’ajudarà a combatre la possible irritabilitat i canvis en el teu estat d’ànim.
Cal, també, que el nostre organisme
s’adapti, el més ràpid possible, als canvis de llum i d’horaris: la serotonina (un
neurotransmissor que ens determina
els nostres cicles de vigília i son) hi juga
un paper primordial. L’aminoàcid triptòfan n’és el seu precursor, i cal que
sigui aportat en quantitats suficients, a
través tant d’aliments d’origen animal
(peix, carn, ous i lactis) com vegetal
(plàtan, llegums i cereals integrals).
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Una dieta equilibrada, variada i adequada, i un estil
de vida saludable són imprescindibles per a poder
mantenir una bona salut física i mental
A més, caldria que et posessis horaris
fixes per a cadascuna de les 4-6 ingestes diàries d’aliments. Que et propiciessis un bon descans, tant en qualitat com

en quantitat d’hores; i fer exercici físic
a diari t’hi pot ajudar. I, sobretot, no
t’oblidis de mantenir una bona hidratació.

LA VINYA
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Estimada garnatxa

Agustí Ensesa
Sommelier diplomat
girovi@mestrestastavins.com

E

ls bons records de la joventut
i també de la infància queden
gravats tan intensament que
no s’obliden mai. Quan jo era
petit -em penso que en aquella època la gent no tenia tantes manies
sanitàries com ara- de tant en tant ens
donaven pa amb vi i sucre perquè deien
que anava bé i que reforçava. Però hi
havia uns dies que jo recordo amb molta
estima que aquell pa amb vi i sucre el trobava molt mes bo. La mare ens deia: avui
us hi he posat garnatxa de l’Empordà
perquè estigueu contents i us porteu bé.
Jo estava molt content però em penso
que aquell dia em portava més malament que mai. Deien, aquest l’Agustí és
una mica entremaliat però jo crec que
gràcies a la garnatxa no em constipava
mai. Suposo que l’estimada garnatxa de
l’Empordà foragitava tots els virus malignes. També hi havia, considerats com
“reconstituents”, el vi de la monja i la quina San Clemente però a mi m’agradava
més la garnatxa. I encara em dura.

Garnatxa amb brunyols

La garnatxa de l’Empodà també la recordo de quan de petit anàvem a visitar
parents o ells venien a casa per Nadal,
Setmana Santa o per les Fires. Treien
quatre galetes i pels grans, garnatxa o vi
ranci. Mai vaig entendre perquè llavors a
nosaltres no ens en deixaven beure una
copeta i deien que érem massa petits.
La garnatxa de l’Empordà, beguda tant
típica de la comarca, no hauria de faltar
mai a cap casa de les comarques gironines i sobretot de la terra que la produeix.
Tan la garnatxa jove com la de criança
en botes i la més vella de soleres de fa
anys, tenen el seu bon maridatge amb
diferents plats. És millor degustar-la una
mica fresca. Elaborada amb les diferents

varietats de raïm garnatxa, blanca, roja
o negra i segons el seu diferent temps
d’envelliment, pot presentar diferents tonalitats de color que van del groc daurat,
or vell, àmbar, caoba clar o caoba fosc.
Aromes que recorden la fruita madura,
espècies torrades, fusta vella, confitura i
fruita seca. En boca, també segons el seu
grau d’envelliment, hi podem trobar més
o menys sedositat, amargor, dolçor, estructura , frescor i persistència. És el típic vi que marca la climatologia agresta,
càlida i de molta insolació que hi ha a la
zona, amb vents forts i un terreny eixut i
pedregós. És el fruit de la terra i el treball
dels homes. És per tot això que m’agrada
tant i l’anomeno estimada Garnatxa de
l’Empordà.

MOLT PERSONAL

El filet de porc amb
salsa Rocafort
Per Xavier Nicolazzi, president de l’Associació d’Hostaleria Girona i Radial
Per Marta Avellaneda

F

a gairebé 10 anys que Xavier
Nicolazzi
presideix
l’Associació d’Hostaleria de
Girona i Radial i això el converteix en una veu molt fiable a l’hora de fer una radiografia del
sector. El diagnòstic és “fotut”. Nicolazzi assegura que 8 anys enrere, amb
l’arribada de Ryanair a l’Aeroport de
Girona, es va triplicar l’oferta hotelera
però sense tenir assegurat el mateix
augment en la demanda. Aquest és per
Nicolazzi el problema que arrossega
el sector acompanyat de la falta d’una
bona promoció turística interna que
consolidi l’oferta gironina.
Precisament per impulsar-la, el president de l’Associació d’Hostaleria, destaca com a factors clau el teixit hoteler
del territori format majoritàriament
per petits i mitjans empresaris i el salt
qualitatiu que ha experimentat la gastronomia gironina. Símptoma que el
sector a Girona no passa pel millor moment és que en el darrer any han tancat tres hotels.
Nascut a Girona, Xavier Nicolazzi, és
gerent d’un dels hotels més antics
de la ciutat que arrossega 160 anys
d’història, el Peninsular. Aquí hi passa
bona part del dia tot i que també és
propietari de l’Hotel Alga de Calella de

Palafrugell. Diu que és pràctic a la cuina i mostra d’això és el plat que avui
ens cuina a l’Aula Gastronòmica del
Mercat del Lleó de Girona.

El seu plat preferit també respon a
aquesta simplicitat: carn a la brasa
amb amanida, senzill però amb productes de qualitat.
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Ingredients:
- 1 filet de porc
- Farina
- Mantega
- Una copa de conyac
- 150g de formatge Rocafort
- 500g nata líquida
- Sal i pebre

Preparació:
Tallem el filet a medallons una mica gruixudets, els salpebrem i els enfarinem. En
una paella hi afegim una mica de mantega i hi coem els medallons amb el foc
una mica fort per tal que la carn quedi
una mica rosada per dins i amb una mica
de crosta per fora. Un cop la carn està a
punt, hi afegim una mica de conyac i el
flamegem. Retirem la carn de la paella. En
el mateix oli que ens ha quedat hi afegim
el formatge Rocafort fins que es fongui.
Un cop desfet hi afegim els medallons de
filet i hi anem buidant la nata líquida, esperem que vagi espesseint i la salem una
mica. Quan tinguem el punt d’espessor
que ens interessa de la nata, el plat estarà llest. Podem acompanyar-lo amb una
mica d’arròs.

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
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Els fogons de Can Mikel, dues
generacions de bona cuina

M

iquel Pardo va obrir fa
més de 30 anys una de
les marisqueries més importants que hem tingut
a la província de Girona,
ubicada a Salt. Ell i la seva dona es van
fer un lloc molt important dins la gastronomia gironina.
Va ser l’any 2010 quan es van traslladar
a Quart i van passar a dir-se Els fogons
de Can Mikel de la mà dels seus fills,

l’Imma i en Miquel, que van agafar les
regnes d’aquest nou restaurant gironí.
Està obert els 365 dies l’any amb un
menú diari a 11,50 euros molt competitiu amb una molt bona relació qualitatpreu. També ofereixen menú migdia de
dissabte a 15 euros i els diumenges, dos
menús a 25 i a 29 euros, a part d’una
extensa carta on hi trobem les millors
carns gironins i, com la seva tradició
mana, les millors mariscades per encàr-

rec. A més, podeu celebrar-hi batejos,
comunions, aniversaris, casaments, ...
en els seus grans i privats menjadors.
Els vespres està obert dijous, divendres
i dissabte a la nit. A més, ens ofereixen,
després d’un bon sopar, la seva zona de
copes a l’espai Always Chill-Lounge. A
partir de la berbena de Sant Joan obren
una amplíssima terrassa amb sopars a
la fresca i copes. Propera obertura d’un
nou restaurant a Fornells de la Selva.

Carretera Girona a Sant Feliu, km 7 - Quart · Tel. 972 46 83 30 · Facebook: Fogons de Can Mikel

PERFIL DE DONA

Neus
Vila
Directora del Centre de
visitants del Gironès.
Diplomada en Turisme
per la Udg i llicenciada en
turisme per la Universitat
de Perpignan. Màster en
Comunicació Institucional
i Empresarial per la UAB.
Casada i mare de dos
fills.
Per Marta Avellaneda

N

eus Vila és una apassionada de la vida. Li agrada
aprofitar cada moment al
màxim i aprendre de tot
el que l’envolta. El tracte
amb la gent és el que la fa sentir viva
i és el que més valora de la seva feina,
sempre vinculada al turisme. Li agrada
comunicar, intercanviar experiències,
compartir i confessa que es podria haver dedicat al periodisme. Ha fet moltes coses al llarg dels seus 45 anys, des
de treballar com a professora de màrketing a la Udg a participar en la confecció del pla de màrketing del Centre
Lúdic Termal Magma de Santa Coloma
de Farners, passant per ampliar la seva
experiència fent de recepcionista i metre al Novotel de Girona. La seva família sempre ha marcat el seu projecte
personal, primer els seus pares i germans van ser cabdals i ara el seu marit
i els seus fills.
La feina no l’espanta. És una gran defensora de la cultura de l’esforç i creu
que el motor de la feina és la passió
que s’hi posa. Va treballar molt per
crear l’àrea de turisme que ara dirigeix
al Consell Comarcal del Gironès, de fet,
aquest era l’únic consell comarcal a Catalunya que no en tenia. Li agrada que
tothom qui visiti el Centre de Visitants
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La feina no l’espanta. És
una gran defensora de la
cultura de l’esforç i creu
que el motor de la feina
és la passió que s’hi posa.
hi visqui una experiència i s’encarrega
ella personalment que així sigui.
La maternitat li va canviar la vida. La
Neus es lleva cada dia a les 7h i a les

8h és a taula a punt d’esmorzar amb
els seus dos fills. Aquest és un dels moments més importants per ella abans de
començar la jornada laboral. Reparteix
els nens a les seves escoles pertinents
i al voltant de les 9.15h és al Centre de
visitants del Gironès a punt per passar-s’hi tot el dia fins l’hora de tornar
a recollir-los. Després, deures, dutxes,
esport al Geieg dos dies per setmana i
a dormir aviat per tornar-hi l’endemà.
Els horaris d’esmorzar i d’anar a dormir són sagrats per ella, per començar
i acabar bé el dia.
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L’ENQUESTA

UN RESTAURANT
Can Xifra de Sant Gregori
UN PLAT
Cargols
UNA CANÇÓ
Ave Maria de Schubert
UNA CIUTAT
Girona
ÚLTIMA LECTURA
Cinquanta ombres de’n Grey
UNA AFICIÓ
Escriure, cantar, els meus
fills
COM ET DEFINEIXES
Optimista, apassionada,
treballadora i exigent

LA RECEPTA

del Gironès

Conill amb ratafia i
patates al caliu

Oriol Moya
Cuiner

Restaurant Espai de
Gastronomia del CENTRE
DE VISITANTS DEL
GIRONÈS
Avinguda de França, 221
Sarrià de Ter
Tel. 972 011 669

Preparació:
Posem al forn a una temperatura de 190º
les patates senceres amb sal i pebre tapades amb paper d’alumini i ho deixem
coure 45 minuts aproximadament.
Tallem les cebes i el porro en juliana, i pelem l’all. Tot seguit tallem el conill a vuitens i el salpebrem al gust.
Posem el conill a la cassola amb un xic
d’oli d’oliva juntament amb la ceba, el
porro i la dent d’all.
Deixem daurar el conill a foc viu fins que
agafi una mica de color.
Un cop el conill hagi agafat color afegim
la ratafia i ho flamegem, quan la ratafia
s’hagi evaporat i no tingui flama li afegim
el brou i ho deixem coure a foc suau durant 1 hora aproximadament.
Un cop cuit tot, ho retirem del foc i separem el conill. Del líquid resultant de coure
el conill ho passem tot per el triturador de
braç) i per el colador de malla, així queda-

rà una salsa fina i brillant.
Un cop feta la salsa ho posem en una
cassola neta i ho deixem coure tot, salsa
i conill conjuntament, durant 15 minuts a
foc suau.
Ho emplatem tot i ho acompanyem amb
unes patates al caliu.
Bon profit!!
Ingredients per a 4 persones:
- 2 ut. de conill de 1,2Kg. Cada un
aproximadament
- 6 ut. de ceba de figueres
- 1ut. de porro
- 1ut. dent d’all
- 350 ml. De ratafia
- 500 ml. De brou
- 4ut. de patates mitjanes
- Sal
- Pebre
- Oli d’oliva

Conill amb ratafia
i patates al caliu
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LA RECEPTA

de primavera

Crema de flor
de taronger
Jordi Roca
Pastisser

El Celler de Can Roca
Can Sunyer, 48 - 17007 Girona
T. 972 222 157 · www.cellercanroca.com

Ingredients per a 4 persones:
- Taronges
- Flors (pensaments, margarides…)
Per a la crema
- 400 ml de nata
- 50 ml d’aiga de flor de taronger
- 50 gr de sucre
- 100 ml de llet
- 200 gr de rovell d’ou
Per al xarop de taronja
- 100 ml de suc de taronja
- 75 gr de sucre
- Pell ratllada de taronja
Preparació:
Bulliu la nata i la llet. Barregeu el sucre
i el rovell d’ou i afegiu-hi la nata i la llet
calentes. Després incorporeu-hi l’aigua
de flor de taronger, ho coleu, ho repartiu
en flameres i ho coeu al forn a 85 graus
durant 30 minuts.
Xarop de taonja
Barregeu el suc amb el sucre i la pell. Reduïu fins que tingui la textura de xarop.
Muntatge
En un plat soper desemmotlleu la crema,
al damunt poseu-hi una amanida de grills
de taronja i regueu-la amb el xarop. Acabeu el plat amb els pètals de les flors.
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LA RECEPTA

del xef
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Bacallà a la brasa
amb arròs de botifarra
negre i garoines
Jordi Ribas
Cuiner

Ingredients per a 4 persones:

Restaurant Cal Ros
C. Cort-Reial, 9 de Girona
Tel. 972 219 176

Preparació:
Per fer l’arròs, tallar la botifarra negre a
daus petits i sofregir-los en una cassola de
ferro. Afegirem el sofregit de ceba i tomata
que ja tenim fet prèviament, posem també
els alls trinxats i les verdures, sofregim 2
minuts i afegim l’arròs que també sofregirem una mica. Mullem amb el fumet, arrenquem el bull i baixem el foc al mínim. Ho
deixem coure tapat o bé al forn a 200º fins
que estigui cuit.
Quan a l’arròs li faltin 10 minuts, més o
menys quan porta 5 minuts bullint, fem els
talls de bacallà a la brasa, amb les brases
de carbó o de llenya ben fort, passem una
mica d’oli pel bacallà perquè no s’enganxi.
Quan estigui cuit el posem al plat, juntament amb l’arròs que ja estarà, i posem
les garoines les quals haurem obert amb
compte i amb una cullereta traiem les gemes i les posem sobre l’arròs i el bacallà. Un
raig d’oli d’oliva i a taula.

- 4 ut trossos de bacallà dessalat del
morro
- 150 gr. de botifarra negre
- 100 gr. de sofregit de ceba i tomata
ben fosc
- 2 alls

- 500 cl. de fumet de peix
- 50 gr. de mongetes tendres
- 50 gr. de pèsols frescos
- 4 garoines o 1 pot de garoines
congelades
- c/s de sal i pebre
- 300g d’arròs varietat Carnaroli de
Pals

LA RECEPTA

Marc Serra
Cuiner

Restaurant Can Serra
Hotel Vilobí
Ctra. Aeroport s/n
Sortida AP7 núm. 8
Vilobí d’Onyar
T. 972 473 483
canserra@hotelvilobi.com

d’autor

Peus de porc
amb ceba
confitada
Preparació:
Bullir els peus amb el llaure i el clau aproximadament 1h. i mitja. Un cop cuits i encara
calents treure els tots els ossos del peu.
Estirar la mantellina, filar els peus oberts i
farcir amb la ceba prèviament potxada, ho
enrotllem amb la mantellina per millor subjecció del peu.
Un cop fets els 4 peus, enfarinem i fregirem
els peus.
Mentre preparem el tomàquet pelat I tallat
a daus, la ceba tendre tallada al llarg i cuita
a la planxa i pelarem la taronja i la llimona,

evitant el blanc per no amargar, les tallarem a juliana i les blanquejarem amb aigua.
Muntatge del plat:
El plat es centrar on farem el muntatge per
capes.
Primer posarem una capa fina de crema de
cacauet, el peu de porc fregit, la ceba tendre, les pells de la taronja i llimona, els daus
de tomata els situarem als costat de forma
inversa i ho acabem de decorar amb el cibulet i l’oli verd.
Si es vol es pot afegir una reducció de caldo
de carn per mullar el peu de porc.

Ingredients per a 4 persones:
Per fer els peus:
- 4 peus de porc
- 200 gr. de ceba
- Llaure
- Clau
- Mantellina
Per la decoració:
- 4 cebes tendres
- 4 tomates
- Crema de cacauet
- Llimona i taronja
- Cibulet i oli verd

Ctra. Aeroport s/n
Sortida AP7 núm. 8
Vilobí d’Onyar
T. 972 473 483
canserra@hotelvilobi.com
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AMB ENCANT
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Restaurant Mas Casilda.
La cuina de l’àvia al segle XXI

E

n un entorn idíl·lic, el Restaurant Mas Casilda de Bescanó
és la combinació idònia per
rodejar-te de la natura mentre gaudeixes del sabor únic
d’una cuina regional i creativa. Situat a
7 km de Girona, al vell mig d’un paratge natural, trobem una masia de més
de 200 anys d’història amb quatre sales molt acollidores i una terrassa ideal per a gaudir d’un bon menjar al aire
lliure. Amb un entorn natural magnífic
per compartir en família, idoni per nens,
amb parc infantil.

Oferim un ampli servei
de menús gastronòmics
adreçats a totes les
butxaques.
Menú diari 14€
Menú cap de setmana 25€
Menú de temporada 30€
Menú degustació 35€

Mas Casilda és l’elecció perfecte si vols
gaudir d’una cuina creativa i regional
amb productes de primera qualitat, verdures i llegums de collita pròpia, postres
i un espectacular assortit de pastissos
d’elaboració pròpia. Acompanya aquesta experiència gustativa amb una extensa i cuidada carta de vins.
L’hospitalitat i bon tracte de Mas Casilda contribuirà a que la teva estada et
faci tornar. Disposa d’un gran espai de
lleure per als clients més petits.
Altrament si estàs buscant un lloc on
celebrar un casament, celebració de
qualsevol mena, sopars en grup, el restaurant posa a la vostra disposició tota
mena de serveis complementaris com
càtering, floristeria, músics, fotògraf i
tot l’assessorament necessari pel perfecte desenvolupament que qualsevol
celebració requereix.

Camí d’Estanyol s/n - 17162 Bescanó
Tel. 972 440 207 – 972 440 979 - restmascasilda@terra.es
www.mascasilda.com

LA RECEPTA

Matilde Hernando
Directora Patchwork Girona

T

inc tres passions a la vida: la
meva família, el Patchwork
i la cuina. Des de sempre he
vist la meva mare cuinar plats
de bacallà, amb samfaina,
amb porros i patates o a la purrusalsa,
entre d’altres.

Ingredients:
- Bacallà (prèviament dessalat)
- Carxofes (1 per cap)
- Un manat d’espàrrecs verds
- Ceba
- Tomata
- 3 ó 4 dents d’all
- Sal i pebre
- Cigrons cuits, nyores
- 1 ou dur per cada comensal
- Fumet de peix i oli verge d’oliva

Preparació:
Es van passant per la paella tot els ingredients i els reservem: primer les carxofes tallades en 4 trossos i els espàrrecs
i després el bacallà enfarinat. En aquest
mateix oli es fa el sofregit de ceba, all i
tomata.
Al mateix temps es posa el fumet al foc
amb les nyores i així es van hidratant
(després s’hauran de colar).
Es col·loquen tots els ingredients en una
cassola àmplia, es remenen en compte i
s’hi aboca el fumet. S’ha de deixar coure
20 minuts i en els últims 5 minuts s’hi afegeixen els ous tallats per la meitat i prèviament enfarinats i fregits. Es deixa reposar el plat uns minuts i ja estarà a punt
per servir.
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casolana

Bacallà a la
catalana amb
verdures

LA RECEPTA

Marta De Eusebio Ventola
Directora Centre d’Estètica Galdana

P

etita de 4 germans. Vaig
estudiar a l’Escola Vedruna
de Girona. Casada i mare de
dues nenes. Enamorada de
Girona.

Ingredients per a 4 persones:
- 1 cullerada rasa de sal
- Tinta de sèpia
- 1 ceva mitjana
- 2 grans d’alls
- 1 tomàquet mitjà
- 400 grams de musclos de roca
- 4 escamarlans
- 8 gambes
- 4 sèpies
- 100 grams de petxines
- 4 rodelles de lluç o rap
- 50 grams de farina (per enfarinar
el peix)
PER FER LA PICADA
- Pa fregit
- 6 ametlles
- 1 all
- Julivert

de l’àvia

27

Sarsuela de
peix de l’àvia
Maria
Preparació:
Fregir els escamarlans i les gambes. Retirar-les en un plat i posar les rodelles de
peix, prèviament enfarinades, a fregir fins
que quedin una mica rosses. En una cassola a part, hi farem un bon sofregit. Bullirem la sèpia, els musclos i les petxines per

separat (el suc el guardarem). Abocarem
el suc de la sèpia i dels musclos al sofregit,
hi afegirem la picada i deixarem que faci
xup-xup. Afegirem tot el peix i el marisc i
el deixarem que faci una mica més de xupxup. Es recomana acompanyar la sarsuela amb un bon vi blanc. Bon profit!

LA RECEPTA

dolça

Mousse de xocolata
Sílvia Castelló
Directora de l’Espai Qstura

N

ascuda fa 34 anys a Cassà
de la Selva. Mare de 3 fills
i provinent d’una família
d’emprenedors. La meva
feina m’encanta però ser
mare és el millor que m’ha passat.
L’Espai Qstura és la primera escola de
costura, patronatge i manualitats de Girona. Ofereix un llistat variat de cursos
amb diferents horaris, preus i nivells. És
un centre on a part d’ensenyar a fer arranjaments i reciclatge de roba també
oferim punt de mitja, estampació, patronatge, disseny de moda, patchwork
-impartits per professorat expert en la
matèria- i una infinitat de tallers i monogràfics per homes, dones i nens de
totes les edat. Som un Club de Qstura
amb centenars de sòcies i socis on no cal
tenir coneixements prèvis per formar-ne
part. És una nova manera d’ocupar el
temps lliure aprenent alguna cosa útil i,
sobretot, despertant en nosaltres la creativitat.

Ingredients per a 4 persones:
- 250 gr. de xocolata amb llet de
teula
- 150 gr. de mantega

Preparació:
Desfer la xocolata al banya maria amb
una cullerada de llet i una d’anís, afegir la
mantega i separar del foc, remenar fins
que aconseguim una crema homogènia.
Incorporar els rovells d’ou, d’un en un
barrejant sense parar, batre les clares a

- 4 ous
- Llet
- Anís (jo he posat ratafia)

punt de neu i afegir-les a la xocolata a poc
a poc.
Podeu servir-ho en vols petits ja que amb
poca quantitat n’hi ha prou per quedar
tips. Es poden decorar amb nata, fruits
secs o maduixes.
Bon profit!

Vine a aprendre a cosir,
tallar, crear i gaudir de
les manualitats!
NOUS TALLERS!!!
Cosir està de Moda!
Av. Lluís Pericot, 33 · 17003 - Girona
T. 972 00 31 66 - info@qstura.cat
www.qstura.cat
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LA RECEPTA

per a celebracions
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Pastissos de coques
Liliana Amici

Carme Sitja

V

aig prepara el pastís pel bateix del meus néts, Hugo i
Valentina, els colors groc
i blanc van ser escollits en
concordança amb una celebració catòlica i la gespa artificial perquè
era primavera. Els tres pasatissos van
ser per a 80 persones (30 porcions de
cada pastís): un de coco, un de llimona i
un de xocolata. La recepta és de Carmen
Sitjà.

Ingredients per a la base:
- 500 g de farina de pastissos
- 3 sobres de llevadura química
- Sal
- 7 ous
- 3 iogurts de llimona, 3 de coco i 3
de naturals (pel de xocolata)
- Sucre (dos pots de iogurt)
- Oli de girasol (3/4 de pot de iogurt)
Preparació de la base:
Es posen els ous, l’oli, el sucre, el iogurt i la
sal i es bat bé. Tamisar la farina amb la llevadura i acabar de batre fins que estigui
tot lligat. D’acord amb el gust del pastís
que volgueu fer, afegir a la barreja:
Pel pastís de llimona: suc de dues llimones, ralladura d’una llimona (només la
part groga).
Pel pastís de coco: 200 g de coco ratllat
Pel pastís de xocolata: 250 g de cacao i
una bosseta de perles de xocolata o 150 g

de xocolata pur trocejat.
Tot seguit es prepara una font d’uns
30x20x7 amb 8 cm d’alçada, es cobreix
de paper de plata i s’unta amb oli de girasol. Es deixa escórrer perquè no quedi
oli en excés. S’aboca la barreja al recipient
i es posa al forn prèviament escalfat durant uns 35 minuts a 175 graus si s’utilitza
un forn d’aire. Si es cuina un forn convencional cal deixar-ho una mica més de
temps i anar-ho vigilant.
Un cop treiem la base del forn es desmonta en calent i es treu el paper de plata de
seguida perquè no s’enganxi i es deixa refredar. Una vegada la base freda es talla
per la meitat i es farceixen amb la crema
del pastís que es vulgui preparar.
Preparació dels farcits
Pel pastís de llimona: barrejar 2 pots de
formatge Mascarpone, la ralladura d’1 llimona i el suc d’1,5 llimones.

Pel pastís de coco o de xocolata: barrejar 1
pot de dolç de llet i 1 pot de formatge Mascarpone.
DECORACIÓ
Pel pastís de llimona: 325 g de sucre
glass, 50 g de suc de llimona i barrejar-ho
tot bé. Si queda molt espès, afegir suc i
banyar el pastís amb aquesta barreja. Cobrir amb coco ratllat.
Pel pastís de coco i xocolata: untar el
pastís amb 250 g de xocolata blanca (escalfada al bany maria o al microones),
escampar 250 g de sucre glass. Barrejar
bé. Si queda molt líquid afegir llet. Cobrir
amb coco ratllat el de coco i amb ducle de
leche el de xocolata.
Per acabar, només falta enganxar “nubes” de plàtan al voltant dels pastissos
amb xocolata blanca desfeta.
No és difícil, només falta posar-hi molt
d’amor, espero que en gaudiu!

LA RECEPTA

cuines del món...Equador

Llapingachos con
la papa chola
Marcela Escobar
Viu a Girona des de fa 12 anys

A

l final he aconseguit perfeccionar la meva recepta
de llapingachos. És un plat
equatorià molt típic que
es serveix com a acompanyant, per esmorzar o com a entrant
però que també es pot presentar com a
plat únic si es serveix de forma completa.
A l’Equador es preparen amb la patata
Chola que és una varietat de patata amb
molt de midó que permet aconseguir la
textura necessària perquè el plat quedi
perfecte. Altres varietats de patates que
funcionen són la Russet i la Idaho. Evitar
la varietat Yukon gold.

Llapingachos amb un ou fregit, xoriços, tomata i ceba i uns talls d’alvocat.

Ingredients per a 4 persones:
- tallades a trossos mitjans
- 2 cullerades d’oli de girasol
- Mitja tassa de ceba blanca picada
finament
- 2 cullerades petites d’”achiote”
molt (espècie)
- 1 tassa de formatge ratllat
- Sal

Llapingachos abans de coure.

Preparació:
Bullir les patates en aigua i salt fins que
quedin toves. Escalfar l’oli en una paella,
preparar un sofregit amb la ceba i l’achiote i deixar-ho coure durant uns 5 minuts.
Triturar les patates bullides i afegeix-hi el
sofregit de ceba i sal. Barrejar-ho tot bé i
deixar-ho reposar a temperatura ambient
com a mínim 1 hora.
Passat aquest temps, fer petites boles
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amb la barreja, fer-hi un petit forat al centre de cadascuna d’elles i farcir-lo de formatge. Aixafar les boles fins que tinguin
forma de truita i deixa-les reposar a la nevera uns 30 minuts com a mínim (deixar
reposar tant el puré com la massa és un
pas imprescindible per la preparació del
plat).
Passa’t aquest temps, coure cada unitat
en una paella fins que quedin dorades

pels dos costats (intenta girar-les només
un cop per evitar que es desmontin). Per
acabar, serveix els llapingachos amb un
ou fregit, xoriços, tomata i ceba i uns talls
d’alvocat.
La recepta és per a 12 llapingachos mitjans que també es poden fer més petits
i servir d’entrant. Es poden menjar freds
o calents.

KROKERS
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Krokers. Per a tota la família

L

a situació del Kroker és immillorable, es troba en el mateix edifici del cinemes Ocine
de Girona. Disposa d’un ampli aparcament i està a cinc
minuts del centre de la ciutat. Va obrir
les seves portes fa vuit anys amb unes
especialitats molt marcades, pizzes, entrepans i plats combinats. Actualment
també permet anar-hi amb la família i
entaular-vos per menjar uns excel·lents
plats de pasta i tot tipus de carn a la
planxa amb una oferta adaptada a les
necessitats d’avui.
La seva base és oferir bona qualitat a
un molt bon preu. La massa de la pizza

és pròpia, amb catorze tipus i fetes amb
diferents estils, més gruixudeta o més
primeta, i amb possibilitat de fer- la al
vostre gust a partir dels productes que
demaneu. A més, per aquest Temps de
Flors incorporen una nova pizza decorada amb flors.
Obert a partir de las 12h del migdia, amb
pantalla gegant per gaudir del futbol, i
una bona terrassa per prendre la fresca
ara que s’acosta el bon temps. A la tarda o al vespre sempre hi ve de gust un
bon combinat o un bon gintònic. I una
cosa sí que és segura: menjareu molt bé
i sereu molt ben atesos per l’Àngel i la
Maria.

LA RECEPTA

russa

Creps amb caviar
Oksana Desyatnyuk
Directora del supermercat rus

Ingredients:
- 250 gr. de farina
- 3 ous
- 1 cullerada de mantega
- 1 cullerada d’oli
- Un pessic de sal
- Un pessic de sucre
- 1/2 cullerada de bicarbonat Natria
Preparació:
Batre bé els ous i afegir a poc a poc la
farina. Remenar bé. Després començar
a afegir llet ben calenta amb mantega i,
sense deixar de remenar, posar sal, sucre i bicarbonat Natria. Deixar la massa
tapada amb un drap i mantenir-la calenta
durant una mitja hora. La massa ha de
ser líquida, si veieu que és espessa podeu afegir-hi aigua calenta. A part, posar
en un plat pla una mica d’oli. Netejar una
patata, tallar-la per la meitat i punxar-la
amb una forquilla. Escalfar bé una paella no gaire grossa, mullar la patata amb
l’oli, passar-la per la paella i retirar-la.
Amb una cullera grossa anar tirant la
massa a la paella procurant que cobreixi
tota la superfície. Quan els creps comencin a torrar-se, gireu-los. Una vegada els
creps estiguin fets, poseu-los sobre un
plat i al mig, una cullerada de caviar per
remoure per tota la superífice. Després,
doblar el crep una i una altra vegada per
aconseguir la seva forma i ja estarà llest!
Bon profit!

Productes russos i polacs
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C. Creu 52 baixos - 17002 Girona - T. 972 219 985

VIES VERDES GIRONA
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Ruta Pirinexus, per descobrir el
paisatge i la cultura del territori

A

questa Setmana Santa s’ha
inaugurat la ruta Pirinexus.
Una via per recórrer en bicicleta que uneix Girona amb
el sud de França. La ruta,
que es pot fer en uns 10 dies o escollir només algunes etapes, ofereix al visitant la
possibilitat de descobrir fins a 18 restaurants de categoria que acumulen, entre
tots ells, 23 estrelles Michelin. Però això
no és tot. Pirinexus també és una ruta
imprescindible pels amants del vi, ja que
permet visitar un munt de cellers i rutes
del vi amb Denominació d’Origen.
La ruta Pirinexus recorre de nord a sud
la D.O. de l’Empordà, una denominació
d’origen vinícola que abasta majoritàriament terrenys de les comarques de l’Alt
i Baix Empordà. La gama de vins empordanesos és molt àmplia, tant en negres
com en blancs i rosats. Un dels vins més
destacats de la zona és la Garnatxa, un vi
dolç i tradicional, elaborat segons la tècnica del vi de palla: el raïm es deixa assecar sobre la palla abans del premsat. És
un vi ideal per acompanyar les postres.
Capmany i Peralada són dos dels municipis que conformen el territori del cava.
Amb un prestigi reconegut internacionalment, aquesta regió elabora el vi escumós que es caracteritza per la seva
fermentació dins la mateixa ampolla que
destapa el consumidor final. La manera
de fer tradicional emprada en aquesta
zona, permet obtenir de forma natural
les bombolles del cava.
Les anxoves de l’Escala, les gambes de

Mapa provisional Pirinexus

Tastant la Mediterrània
Pirinexus aprofita les xarxes de vies
verdes i de cicloturisme ja existents
entre els territoris, però disposa
d’una senyalització específica. A més,
coincideix amb trams de la Eurovelo
número 2, (ruta cicloturística europea)
que uneix la costa Mediterrània des de
Grècia fins al sud de Portugal.
Via verda tren petit Palafrugell

Vacances i turisme
diferents

Anxoves, ruta l’Escalàa

Palamós i la cuina volcànica de la Garrotxa són també punts imprescindibles al
recorregut del viatger que vulgui degustar les meravelles del nostre territori. La

El ritme que marca el cicloturisme
ens permet conèixer amb més detall
els pobles i ciutats que es visiten, la
seva història, el patrimoni cultural, la
gastronomia i els costums i tradicions
de la seva gent. Aquesta disciplina ens
permet unir fàcilment, doncs, l’activitat
física, la cultura i la bona taula!
ruta Pirinexus inclou tots aquests punts
d’interès dins la seva guia, descarregable
gratuïtament a la web www.pirinexus.
cat.

DE TURISME

Ruta del Vi Ribera del
plaers gastronòmics
Per Cristina Prat
Gerent del Pla de Dinamització de la
Ruta del Vi Rivera del Duero

L

echal, fongs, formatges, botifarra. Són moltes les possibilitats gastronòmiques que
ofereix la nostra Ruta del Vi
Ribera del Duero. Amb una
gran varietat de productes i plats tradicionals, hem demostrat tenir una gran
cultura gastronòmica i vitivinícola gràcies als nostres plats elaborats amb productes de màxima qualitat i els vins de
fama mundial amb DO Ribera del Duero.
Si volem gaudir d’un bon menjar basat en
productes típics d’aquesta zona podríem
començar amb un aperitiu a base dels
“Formatges Regió del Duero”, uns rics
formatges d’ovella, curats i semicurats, i
amb total garantia de qualitat, o els seus
saborosos embotits entre els quals no
pot faltar el xoriço, la cansalada, els rostes o la famosa botifarra.
Per seguir amb un dinar amb productes
propis d’aquesta terra, la millor opció és
degustar el ja conegut Lechazo de Castella i Lleó, d’Indicació Geogràfica Protegida i amb uns controls de selecció molt
estrictes. Una altra bona elecció són les
costelletes de xai, un plat molt típic en els
rostidors i restaurants de la zona. I per a
tots aquells que prefereixin plats a base
de peix tenen l’opció d’assaborir el baca-
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Duero, terra de

Hem demostrat tenir
una gran cultura
gastronòmica i
vitivinícola

© Cristina Prat

Ofereix una infinitat de
possibilitats per a tots
aquells amants de la bona
cuina i del bon vi

llà cuinat en cassola de fang o els crancs
de riu, molt característics de la zona de
Roa.
El millor acompanyament a aquests plats
són els bolets i els fongs originals de la
Ruta del Vi Ribera del Duero, la coca d’oli,
un pa molt distintiu en aquesta zona i per
descomptat els exquisits i famosos vins
procedents dels més de 250 cellers que
podem trobar a les nostres terres.
Finalment podem acabar l’àpat amb
unes postres tradicionals com les rosquilles, els empiñonados, els rovells o pastes casolanes. Encara que les postres per
excel·lència són, sens dubte, el fi pasta
de full, de crema o de nata.
Sens dubte, la Ruta del Vi Ribera del
Duero ofereix una infinitat de possibilitats per a tots aquells amants de la bona
cuina i del bon vi. Amb una llarga llista
de productes propis i de qualitat, aquesta zona és una opció molt recomanable
per a tots aquells que vulguin donar una
alegria al seu paladar.

TOCAT DEL BOLET

Primavera, temps
per preparar l’horta
Pere Mià
Pagès

A

mb la primavera arriba el
bon temps, als camps les
flors llueixen, la verdor comença a despuntar i en
temps de crisi és gratificant
tenir el nostre petit hortet. Fins i tot el
podem tenir a casa nostre o al nostre pis
amb un petit balcó, dins d’un test i vinga
a plantar tomates, bitxos, pebrots i altres
productes que us faran estalviar algun
diner i us farà il·lusió de veure com van
brotant.
Pels que tingueu un petit o gran hort ara
es l’hora de remoure la terra i d’abonar-la.
És el primer que hem de fer, i millor si ho
fem amb producte natural, el que a pagès
se’n diu fems. Cal barrejar-los amb bona
terra i és el que millor va.
A partir d’abril ja es poden començar a
sembrar patates, escaroles, enciams,

bitxos, ... sempre és bo preguntar al vostre jardiner de confiança. A mitjans o finals d’abril ja podeu treballar la tomata
i així per Sant Joan ja en podreu tastar.
En podeu plantar diferents varietats, la
Montserrat és de les més apreciades, les
de penjar cal deixar-les per quan torni
l’hivern tenir-les a punt. Si planteu mas-

sa aviat pot ser que amb el fred us tardi més a brotar. L’avantatge de plantar
les tomates en un test és que les podreu
entrar si baixa molt la temperatura. Cal
cuidar molt el rec, ni massa aigua ni massa poca. I com a últim consell, no planteu
molts productes de cop, val mes fer-ho
bé i dues vegades.

PER A CELEBRAR UN ANIVERSARI, EL VOSTRE
CASAMENT, UNA TROBADA FAMILIAR, ...
SI VOLS QUE SIGUI MÉS ALEGRE DONA-l’HI UN TOC DE MÚSICA

DISCO MÒBIL
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BALL PER A TOTES LES EDATS
EQUIP DE LLUMS I SO
BALL-KARAOKE
US FEM PRSSUPOST amb el RESTAURANT i LA DISCO MÒBIL
A PARTIR DE 6 EUROS PER PERSONA AMB GRUPS PETITS (mínim 25 persones)
T. 689 24 44 01 - pacobaso@gmail.com

AVUI SORTIM
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RESTAURANT EL MIRADOR DE L’AEROPORT
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.
Aeroport de Girona-Costa Brava - Vilobí d’Onyar
T. 972 47 34 08 o 609 30 11 15 - www.miradoraeroport.com

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

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

MARISQUERIA CAN BLANCO
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.

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

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

TABERNA TRINIDAD DE PLATJA D’ARO
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.
Galeries Sant Lluís, 58 - Platja d’Aro - T. 972 82 55 78

LA TAVERNA DE L’ABAT
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.
Plaça Santa Llúcia, 6 - Girona - T. 972 21 97 04
info@latavernadelabat.com - www.latavernalabat.com

RESTAURANT LA BRASA
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.

També OBRIM els dilluns

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

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

BOCA NERVIOSA - RESTAURANT PIZZERIA
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
Carretera Sant Gregori, 107 - Girona - T. 972 42 70 93 - 972 41 7 2 86
www.bocanerviosa.es

RESTAURANT NACAR I SAL
La màgia dels sentits ens dóna la benvinguda en aquest restaurant, al capdavant la Cloti, una malaguenya que ens fa sentir com a casa, ens dóna la
possibilitat de degustar una sèrie de plats que ella mateixa cuina això sí
sempre per encàrrec. Obert a partir de les 12 del migdia, amb bons aperitius
i plats combinats per si tenim poc temps per dinar. A la tarda i nit tenen una
bona carta de gintònics, cafès i tes, i si voleu sopar amb la vostra colla a part
d’un bon preu, hi tindreu una bona estança de cara al bon temps amb una
esplèndida terrassa davant mateix de la devesa gironina.
C/ Cerveri, 9 (cantonada Riu Güell) LA DEVESA GIRONA
T. 972 208 616 - 687 507 978
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