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enjar sa s’està posant
de moda. Almenys és la
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i de veure com elaboren els menús
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de forma òptima. Sense anar més lluny,
les amanides poden servir per fer volar
la imaginació fins l’infinit, les cremes de
carbassa les podríem situar a la prestatgeria dels delicatessen, sobretot si
s’acompanya amb una mica de taronja,
i oferir un pastís de bròquil amb pasta-
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naga et garanteix, com a mínim, captar
l’atenció dels convidats. Considero que
menjar equilibrat és important bàsicament per sentir-se millor.
Qui gaudeix d’una salut de ferro és la
cultura gastronòmica gironina. La Guia
Michelin 2014 ha mantingut les 18 estrelles als restaurants ja distingits del
territori. En aquest cas, no tenir notícies són bones notícies però això no
ha de fer-nos oblidar l’exigència que
suposa mantenir-se a aquest nivell
d’excel·lència.
Sempre he dit que la motivació i el reforç quan les coses van bé és un mecanisme poc explotat a la feina. Ens podríem plantejar una nova Guia Michelin
per valorar l’organització i el funcionament de les cuines dels restaurants.
Segur que ens emportaríem alguna
sorpresa.

MOSSEGADES CÈLEBRES

Curry vegetal
Angel Garcia
Bubles Gastrobar
info@gastobubbles.com

Fa 33 anys...

John Winston
Lennon
Referent indiscutible de la música popular amb la banda The Beatles. Músic transcendent per la història de la
humanitat, compartint amb Paul McCartney una posició com a líder d’èxits
del segle XX. Pacifista i rebel a l’hora,
assassinat a trets davant la porta de
casa seva. En memòria d’un gran músic, escriptor i artista en totes les facetes, repassem la seva vida i part del
seu llegat.

La dieta de JohnnLennon, és relativament poc variada, però en una entrevista va acceptar que un dels seus
plats preferits, i saltant-se la dieta macrobiòtica, és el curry... Així doncs, en
nom de la música dels 60...
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Ingredients per a 4 persones:
- 2 Carbassó
- 3 Cebes
- 4 Pastanagues
- 1 Porro
- 100 gr. Mongetes tendres
- 1 Tofu Natural

- 8 espàrrecs verds
- All tendre
- Gingebre fresc
- Curry en pols
- Arròs
- Llet de coco
- Nata líquida

Preparació:
Pelar les cebes i les pastanagues i tallar-les a tires o rodanxes. Escalfar un
wok o paella amb un raig d’oli i saltejar l’all a làmines, la ceba i la pastanaga. Tallar el carbassó i ajuntar-lo
amb les altres verdures. Bullir les
mongetes i les espàrrecs i ajuntar-los
a la paella. Tallar el tofu a daus i reservar-lo. Bullir l’arròs en aigua i sal,
un cop sigui cuit, colar-lo i refredar-lo
amb aigua freda. Reservar-lo. Un cop
les verdures estan “al dente”, afegir
el gingebre fresc picat, el curry en
pols, la llet de coco i la nata. Deixar
coure fins que la nata espesseeixi.
Abocar el tofu i retirar del foc. Servir
ben calent i acompanyat de l’arròs
saltejat, o bé, només calent.
John W. Lennon neix a Liverpool, Regne
unit el 9 d’octubre de 1940, durant un
bombardeig nazi sobre la ciutat. La seva
mare, mor al cap dels anys, de manera
tràgica, efecte que esdevindria un canvi en el seu caràcter i posteriorment es
transformaria en el hit “Julia”.Johnn,
estudiava al Quarry Bank highschool,
d’aquí, el nom de la primera banda adolescent que liderava, TheQuarrymen. A
finals dels anys 50, un amic comú, presenta a Paul i John, a la sortida d’un concert d’aquest últim, i poc a poc comença
a formar-se el que avui coneixem com
The Beatles, amb la incorporació de George Harrison. Una dècada després, amb
el fitxatge per EMI, es decideix canviar el
bateria original per RingoStarr. Aquell
mateix any, al 1962, graben el seu primer
senzill, “Love me do” i “P.S. I Love you”,
però no és fins al Novembre, amb “Please, please me” que aconsegueixen assolir un èxit rotund a nivell mundial. Així
neix la llegenda de The Beatles.
La història que segueix, ja la coneixem... “Hardday’snight”, “Ticket to
ride”, “Hey Jude”, “Yellowsubmarine”,

“All youneed is Love”, “Shelovesyou
(yeahyeahyeah!!)”, “Twist andShout”,
”All myloving”, “Help”, “HelloGoodbye”,
“Cometogether”, “Eightdays a week”,
“Lucy in theskywithdiamonds”, “Acrosstheuniverse” per nombrar-ne algunes...
L’any 1966, John coneix a la que posteriorment es convertiria en la seva esposa,
Yoko Ono.
Molts culpen aquesta relació amb la “caiguda” de The Beatles com a banda certera, i aquest rumors argumenten la separació i discrepància entre els dos líders
de la banda Paul i John. En qualsevol cas,
tant Yoko com John, rebels en dret de la
pau ens van regalar molts moments per
la posteritat a nivell social, amb fotografies mediàtiques, com també grans peces
musicals. És probable que sense aquesta
relació, no poguéssim escoltar avui en
dia “Imagine”, una de les cançons més
conegudes de tots els temps, a favor
de la pau i la igualtat. El 8 d’octubre de
1980, és assassinat a l’edat de 40 anys.
Sortint de casa seva, un “fan” li propina
set trets al veure’s negat al demanar un
autògrafa John Lennon.
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MENJA’T EL CINE

Ratatouille
Pais: Estats Units
Estrena: 29/6/2007 (Usa)

Pitu Anaya
Periodista

3/8/2007 (Barcelona)
Director: Brad Bird, Jan Pinkava

R

atatouille, és un producte de Pixar Animations
Studios, companyia americana d’animació per
ordinador, nascuda l’any
1979 com una divisió de Lucasfilms.
Però no va ser fins al 3 de febrer de
1986 que Steve Jobs i John Lassiter
la refunden per convertir-la en Pixar,
actualment el número 1 de pel·lícules
animades.
ToyStory, Bichos, Monsterinc, Buscando a Nemo, Los Increïbles, Cars...
són un exemple de la qualitat de les
seves pel·lícules.
Ratatouille va tenir cinc nominacions als Oscar i en va guanyar un a
l’apartat d’animació.
La pel·lícula ambientada a França,
aconsegueix crear una atmosfera
molt creïble de París, de la cuina i els
personatges resulten molt entranyables, fins i tot, la rata (cal recordar
que el símbol de Disney actual propietari de Pixar, és un ratolí).
Tracta de l’alta cuina i porta el nom
d’un plat vegetarià elaborat amb diferents productes típics de la Provença.
És una recepta molt popular a França.
Al centre d’Espanya n’hi diuen pisto;
a Catalunya, samfaina; a Mallorca en
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Productor: Brad Lewis, The Pixar
Animation
Guió: Brad Bird, Jan Pinkava, Jim
Capobianco
Música: Michael Giacchino
Montatge: Darren T. Holmes
Pressupost: 150 M Dolars
Recaptació: 621 M Dolars

SINOPSI
Remy, un jove cuiner, aspira a ser un
xef de prestigi internacional, encara
que tingui la família en contra i sigui
una rata. Un bon dia coincideix a
la cuina de Linguini, un jove i tímid
aprenent de cuiner que vol fer-se un
nom a l’alta cuina. La trobada d’aquests
dos personatges, donarà peu a

Porta el nom d’un plat
vegetarià elaborat amb
diferents productes
típics de la Provença

situacions còmiques i farà que tots dos
aconsegueixin els seus objectius, abans
però, hauran de convèncer al crític
gastronòmic Auguste Gusteau.
Colette, l’amiga de Linguini, els
ajudarà a sortir-se’n de les situacions
compromeses que crea el dolent,
Skinner.

diuen tombet i els italians l’han batejat com a caponata. Aquests són algunes variants dels noms de la recepta de la pel·lícula que porta, aquests
ingredients: albergínia, tomàquet,
carbassó, ceba, pebrot vermell, pebrot verd, all, herbes, oli i vinagre.
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LA SALSA
Toni Vallory
President de
Girona Bons
Fogons

VIVÈNCIES

Els germans Roca

La solució és
l’educació
La notícia que el Consejo de Ministros de España ha decidit imposar
l’eliminació de les setrilleres tradicionals, pocs mesos després que la
UE decidís no aplicar aquesta mesura, ha encès l’alarma al sector de la
restauració.
Com a restaurador, usuari de fa
molts anys d’oli d’oliva extraverge,
amb setrilleres tradicionals però
també d’ampolles etiquetades per
els productors, hi estic totalment
en contra.
Un nou increment de cost a un dels
productes que més utilitzem no pot
ajudar mai al seu ús generalitzat.
Aquells qui pensin que podran anar
a fer menús de 9 euros i els posaran ampolletes d’oli extraverge a
la taula, han d’entendre que no és
possible per una qüestió de costos.
Com a ciutadà però m’indigna. Una
nova pèrdua de llibertat, una nova
normativa d’un estat que ens ho vol
controlar tot i, per variar sense cap
solució al problema de base: que
la gent sàpiga què menja. Aquesta
normativa, sense anar acompanyada de l’obligació als envasadors de
posar la veritat sobre el que hi ha a
les ampolles, és un nou nyap ibèric.
Actualment, la majoria d’oli que
comprem als “supers” habitualment, posa “embotellado en España” i no sabem que és oli d’altres
països de fora la UE produït sense
els controls pertinents; molts altres, ofereixen olis obtinguts amb
dissolvents químics i a altes temperatures (200º), procés que elimina
les seves propietats antioxidants i
nutricionals sense que cap consumidor ho sàpiga; la OCU, denuncia
que prop del 30% dels olis que hi ha
a la venda, no contenen el que posa
a l’etiqueta, ni en qualitat, ni en processament, ni en la quantitat i ningú
no fa res per a evitar-ho. La solució
no és el control en els restaurants
sinó en l’educació dels ciutadans.
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V. A. S.
Professor d’hostaleria

Un dia, en una conversa informal, vaig
sentir a la senyora Montserrat comentar que en Joan i en Josep ben aviat
col·laboraven en el restaurant, però
des del moment que començaren les
classes a l’Escola d’Hostaleria, es va
notar en ells el canvi de com aplicar a
la pràctica el que aprenien diàriament.
A en Joan se li notava una major
preocupació en la forma de presentar els plats; a en Josep, una cura
especial en el vestir, en la manipulació dels estris davant del client, en la
importància d’un bon maridatge. Segurament, era el principi d’una gran
afició, que polida amb el temps, amb
intel·ligència i voluntat, els portaria al
que avui és orgull per a la ciutat de Girona i l’admiració del món.
Els germans Roca han aconseguit una
cosa que semblava impossible dins del
món de l’hostaleria y la gastronomia:
unir criteris de fabricació, venda i presentacions. Per entendre aquesta unió
seria necessari endinsar-nos en la idea
de les antigues paràboles, per definir i
comprendre exactament aquesta tasca dels tres germans.
Comparem “El Celler de Can Roca”
amb un taller d’alta costura.
En Joan cerca el perfil de la model,
alçada i proporcions. Però de bon
principi cal d’un gran modista per executar l’obra, perfila el tall del vestit i
l’envia al taller, tenint en compte, com
va dir un famós escriptor francès: “ha
fet més per la humanitat aquell que
inventa un plat, que aquell que ha descobert una estrella”.

Els animo a continuar per
aquest camí amb tota la
seva determinació

En Josep, cus la tela, respecta la
confecció del vetit, està buscant el
maridatge per a que en sortir a la
passarel·la l’èxit sigui rotund. Ell s’ha
fet un gran expert en aquesta difícil
tasca de fusionar plats i vins. Per a ell,
el maridatge perfecte no té secrets, i
bé ho demostra en els seus programes
televisius. Se sol dir que el plat és la
part material d’un menjar i el vi, la part
espiritual de la mateixa.
En Jordi, ens dissenya els complements, part important de la nostra
desfilada. Què seria de la model sense
els ornaments, adequats a cada cas,
sense un perfecte maquillatge, pentinat, sabates, cinturó, bolso o joies?.....
Jordi sap que un mal postre pot fer
fracassar un excel·lent àpat i que un
gran postre pot arreglar-lo. Jordi, la
teva tasca es molt més important del
que sembla a primer cop d’ull.
Amb aquestes paraules, he intentat
ressaltar la feina dels tres germans
Roca, i els animo a continuar per
aquest camí amb tota la seva determinació.

MOSSEGADES
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Girona manté les
estrelles
Girona ha mantingut les 18 estrelles Michelin de què ja podia presumir. El Celler
de Can Roca conserva les tres estrelles i
Les Cols d’Olot i el Miramar de Llançà, les
dues que ja tenien.

A Catalunya s’ha distingit amb una estrella Michelin els dos projectes més representatius d’Albert Adrià: 41º i Tiquets.
També, L’Ó (Sant Fruitós de Bages, Barcelona), Les Moles (Ulldecona, Tarrago-

na) i Malena (Gimenells, Lleida).
El restaurant DiverXO de David Muñoz, a
Madrid, ha estat la gran novetat de l’edició
d’enguany aconseguint la tercera estrella
per una cuina “d’excepcional creativitat”.

Restaurants gironins amb 1 estrella Michelin
Les Magnòlies (Arbúcies, La Selva)
Els Brancs (Roses, Alt Empordà)
Casamar (Llafranc, Baix Empordà)
La cuina de San Simon (Tossa de Mar, La Selva)
Ca l’Enric (La Vall de Vianya, Garrotxa)
Ca L’Arpa (Banyoles)
L’Aliança (Anglès)

Mas Pau (Figueres)
Bo.Tic (Corçà, Baix Empordà)
Massana (Girona)
La Fonda Cesc (Gombrèn, Ripollès)
Els Tinars (Llagostera, Gironès)
La Llar (Castelló d’Empúries)

Creen una beca per l’aprenentatge gastronòmic
L’Associació de Majoristes de Mercagirona i l’Escola d’Hostaleria de Girona
han signat un conveni en el que es crea
una nova beca per fomentar el coneixement de les varietats de fruita i hortalisses i per potenciar l’aprenentatge
gastronòmic. La beca reconeix l’alumne

amb el millor expedient acadèmic de
primer curs dels cicles de grau mig de
Cuina i gastronomia, de Serveis de restauració i de Forneria, pastisseria i confiteria. Els empresaris de Mercagirona
faran una aportació anual de 500 euros
per dotar la nova beca.

Nou oli de la DOP Oli de
l’Empordà
La Denominació d’Origen Protegida Oli
de l’Empordà ha presentat l’oli nou de la
collita 2013 que serà d’un volum semblant
a la de l’any passat. Els restaurants de Girona Bons Fogons es sumen a la iniciativa
de donar a conèixer l’oli i l’oferiran a les
seves taules fins al 21 de desembre.

Menú diari a 12,75 euros
Menús per a collas a preu tancat
Amplitut de menjadors segons grup amb menjadors
tancats i privats
Festes d´empresa, aniversaris etc
Mes de quince anys a Girona
Dinars i sopars d´empresa
Dilluns tancat

AMB LA CUINA DE SEMPRE

Carrer Barcelona, 423 (zona Avellaneda)
Telefon 972 201 403
www.restaurantelcabrit.com

EN PORTADA

Restaurant El Pati Verd - Hotel Carlemany

El cuiner català que va
revolucionar la Villa Médici
de Roma

X

avier Arrey dirigeix la cuina
de tot el complex que forma
l’Hotel Carlemany de Girona:
el restaurant El Pati Verd, el
restaurant Índigo i la part
de restauració de la cafeteria del mateix hotel. Aquesta diversitat implica un
plus a l’hora de dirigir una cuina i és la
d’haver de prestar atenció a varis llocs
al mateix temps. Perquè tot rutlli cal una
molt bona estructura, organització i funcionament. Ell dirigeix tota aquesta logística molt eficaçment i amb molta mà
esquerra. Això és gairebé tan important
com la qualitat de la cuina que elabora.
Arrey va aprendre la importància de
treballar en equip a París on es va impregnar de la disciplina d’aquells joves
cuiners que el van rebre a L’Hotel de
Crillon. Després accediria a ser el xef de
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La Table d’Anvers dels germans Conticini, a París mateix, on va ser més conscient que mai del nivell d’autoexigència
que implica l’alta cuina. La seva és una
llarga trajectòria a Espanya i a París,
d’aprenentatge i de dedicació a un ofici
que va descobrir una mica per casualitat però del que sembla que li va com a
anell al dit per permetre-li expressar la
seva passió, creativitat i espontaneïtat.
El màxim exponent d’aquesta vinculació
amb l’art la va tenir durant la seva estada a la Villa Médici de Roma, després
de París. Lloc d’artistes i intel·lectuals,
va revolucionar l’acadèmia per ser el
primer cuiner que en podia formar part
ja que fins aleshores la cuina no es considerava una disciplina de tanta excel·
lència.
Tot el que va aprendre fora ho ha adap-

tat aquí. A El Pati Verd elabora alta cuina (magret d’ànec amb pinya i toffe o
vieires saltejades amb sopa de coco i
mango), mentre que a l’Índigo la cuina
és més informal i eclèctica (plats per
compartir i una gran varietat de coques de vidre, a part de tenir un menú
de migdia). Molt recomanable és el seu
taguine d’espatlla de xai com al Marroc,
un plat que mostra la seva sensibilitat
per la cultura oriental, de respecte pels
aliments, que es serveixen poc cuits per
subratllar-ne el seu sabor natural.
Xavier Arrey va tenir la possibilitat de
quedar-se a França i seguir treballant
amb Philippe Conticini però va escollir
tornar a Girona i avui podem gaudir de
la seva creativitat al Carlemany. Aneu
a provar-hi la seva cuina, abans no emprengui una nova aventura.
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Menú de Nadal
· Tapeta de temporada
· Escudella de Nadal amb galets
i pilota, la carn d’olla i les
verdures
· Capó rostit amb fruits d’hivern
· Rap amb risotto de carbassa i
pipes
· Pastís calent de xocolata amb
cirera amarena o refrescant de
cítrics amb sorbet de gin tònic
Preu opció tradicional: 50 €
Preu opció Carlemany: 55 €
---

Menú de Sant Esteve
· Tapeta de temporada
· Amanida de mi cuit d’ànec amb
poma i vainilla
· Lluç amb romana de carxofes i
oli de regalèssia
· Filet de bou amb tatin de
carbassa i suc de carn especiat
· Patís calent de xocolata amb
mango i passió
Preu menú suau (1 primer + 1
segon): 46 €
Preu menú complert: 55 €
---

Menú de Cap d’Any
· Dau de foie mi cuit amb pa
d’espècies i sal de taronja
· Vieira rostida amb cremós de
moniato i oli de mandarina
· Llamàntol amb ravioli de
carxofa
· Rap amb castanyes, compota
de gerds i oli de cacau
· Filet de bou amb pera especiada
i Porto
· Refrescant de coco i caipirinha
· Pastís de cap d’any
Preu menú: 115 €
---

*L’Índigo obrirà de 00.30 a
04.00h
*Paquets d’allotjament i sopar
per Cap d’any

Restaurant El Pati Verd
Hotel Carlemany
Plaça Miquel Santalo, s/n,
17002 Girona
T. 972 21 12 12
www.carlemany.es

LA VINYA

EL REBOST NUTRICIONAL

Agustí Ensesa
Analista
vitivinícola
girovi@
mestrestastavins.com

Dra. Anna Costa Corredor
Nutricionista · Nutriclinica Doctora Costa

Col. núm. CAT000418
info@nutriclinica.es - www.nutriclinica.es

Vins naturals o
de pagès
Sembla que últimament hi ha com
una tendència o moda a sobrevalorar els vins dits naturals o de pagès. Són vins que diuen han sigut
elaborats sense la utilització de
productes enològics autoritzats,
com llevats seleccionats, sulfits,
enzimes, àcids, bacteris etc.. Els
vins naturals o de pagès, s’elaboren amb raïm sa, a vegades de varietats desconegudes i recuperades
i al seu punt òptim de maduració i
amb una agricultura molt respectuosa amb el medi ambient que
rebutja herbicides i productes fitosanitaris o adobs químics de síntesi. Són vins elaborats sense sulfits
afegits, amb el risc de conservació
que comporta. El resultat és una
mica incert i tenen unes característiques diferents dels vins convencionals. Solen ser vins correctes que
poden agradar o no. Tal com diu
l’Amadeu del restaurant Can Muni
de Calonge, primer has de fer un
petit esforç de bona voluntat abans
de provar-los. Personalment n’he
provat que m’han agradat, altres
no m’han agradat tant i alguns,
gens. És una opció diferent de vins
elaborats amb molt bona voluntat i
que cal no menystenir.
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Per un Nadal més saludable...

Els àpats festius són per a gaudir-los, tant social com
organolèpticament; però sempre fent salut.

L

es
diades
nadalenques
s’acosten, i tot i ser conscients
que farem irremeiablement un
cúmul d’excessos d’ingesta, no
ens hem parat, ni un moment, a
fer números del què ens podrien suposar:
A cada àpat festiu pot consumir-se més
quilocalories que totes les que necessitem per a gastar tot un dia, inclús amb
gairebé dos. Però, compte! Això no vol dir
que ens hàgim de saltar àpats. L’esforç
l’hem de fer en la planificació dels menús,
amb l’objectiu que siguin màximament
equilibrats i els plats estiguin compensats
calòricament.
Llavors, es tractaria de:
• Si es preveu que el segon plat serà copiós, que el primer plat sigui suficientment baix calòricament i, alhora voluminós i saciant, perquè el pugui compensar
en quilocalories i, així mateix, permeti
evitar fer una ingesta excessiva del segon. Es tractaria de pensar en primers o
entrants on els aliments d’origen vegetal
fossin els protagonistes, combinats o no
amb peix i marisc o amb derivats carnis
magres. Complirien aquests requisits les
cremes i sopes, els àspics, els flams o
mousses i les amanides “especials”. Per
a ajudar-hi, cal saber escollir bé la con-

dimentació, fent-se ús d’herbes aromàtiques, oli d’oliva i vinagretes, o de salses
amb lactis descremats.
• Al segon plat (que sol ser el més copiós),
que es posés en joc no només una bona
selecció dels ingredients proteics (decantant-se cap al peix o marisc, o bé a les
carns poc greixoses), també d’aquelles
receptes que facin ús de tècniques de
cocció en sec (al forn, a la papillota, a la
brasa), i que permetin un acompanyament amb salses mínimament greixoses.
Recordar que les verdures/hortalisses
són la millor opció de guarnició.
• Tot i que segur no hi faltarà la safata
de dolços típics, les postres preferents
haurien de ser preparacions de fruites
ben apetents visualment, en format de
macedònies, brotxetes, gelatines, compotes i purés; que també es podrien combinar amb lactis descremats, gelatina, ou i
endolcidors acalòrics, per a configurar
deliciosos postres com batuts, mousses
i flams, panna cotta, púdings, clafoutís o
trifles.
Aplicant aquestes recomanacions, juntament amb la moderació en el consum,
pots gaudir d’àpats festius sense que al
darrera hi hagi un increment notable de
pes.
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MOLT PERSONAL

Si em tastes,
no em deixaràs
Gall al forn amb gambes i cloïsses sobre un llit de patata
El Gall Xinador
Artista i pintor

P

arlem de Pere Reixach, més
conegut com el Gall XInador:
Patrimoni de la Humanitat.
L’artista que s’inspira en la
dona per pintar i dibuixar galls.

La història d’un pintor i una sirena al Cap
de Creus (Alt Empordà), concretament a
la Cova de l’Infern, durant l’any 1988.
Ella em va dir: “Gall, em dic Laura i un
dia ens trobarem” i així va ser, a la nit,
al llac de Banyoles, davant del Club Natació. I jo la vaig pintar, vaig pintar el
seu espectre de la Metempsicosi.
Entre el Cap de Creus i l’estany, una dolça i exultant sirena, la nit i l’aigua. La
meva fantasia bolcada en la “ingranit”,
espectre d’una meravellosa, estructural
sirena. I jo em pregunto som pintar-te i
fer gratir de vida el teu amat espectre.
Per tu i a tots els pescadors del món, el
plat Si em tastes no em deixaràs.
Bon profit i Bon Nadal a tothom!
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Ingredients (per a 3 persones):
- 3,2 kg de gall de Sant Pere
- Brou de peix (espines de gall)
- 2 patates noves
- 2 tomates
- 20 gambes mitjanes de Palamós
- 15 cloïsses mitjanes (Gallegues)
- Alls de Cornellà del Terri
- Garotes de Cadaqués

Preparació:
Filetejarem el gall i el tallarem a talls
grans d’uns 150 o 200 grams. Tallarem
les patates a rodelles. Netejarem les gambes i posarem les cloïsses en remull. Per
cuinar el plat, posarem en marxa el forn a
uns 170 graus. En una safata hi posarem
un llit de patata i ho introduirem uns 10
minuts al forn.
Passat aquest temps, posarem el gall sobre el llit de patata i també les gambes i
les cloïsses. Ho regarem amb oli verge, un
raig de vi blanc i ho deixarem 10 minuts
més al forn.
Per servir, agafarem un plat rodó, hi posarem la patata fent de llit, a sobre el gall i
les gambes i les cloïsses pel voltant.
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

• Menú diari, 11 €
• Menú caps de setmana, 16 €
• Menús per a grups, a partir de 20 €
• Menú cap d’any, 50 €. Amb música fins a la matinada

obert CADA DIA exCepte
la nit de nadal
T. 972 171 297 - laperla@movistar.es- www.restaurantbarlaperla.com

PERFIL D’HOME

Salvador Sunyer, director
de Temporada Alta
Dirigeix el festival des de fa 15 anys. Diu que la
gastronomia, com el teatre, constitueixen moments
únics perquè ni cap plat ni cap obra es poden repetir
exactament de la mateixa manera.

L’ENQUESTA
Martí Artalejo

Martí Artalejo

Un plat
Arròs a la cassola (de tords o
de llagosta)
Una ciutat
La ciutat invisible
Una cançó
The End, de Jim Morrison
Una pel·lícula
Els dublinesos, de John
Huston
Un llibre
El capvespre de la becada, de
Jaume Coll
Per Marta Avellaneda

S

alvador Sunyer situa la
gastronomia en el segon lloc de la seva llista
d’aficions. Va arribar a la
direcció del festival Temporada Alta per accident i com a conseqüència de no desenvolupar-se la
vessant literària que havia de tenir
una incipient Bitó Produccions. Malgrat això, avui és la cara més visible
d’un festival que està considerat un
dels millors d’Europa i que ha fet una
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gran tasca de sensibilització en la cultura teatral.
Sunyer fa un homenatge al públic
gironí quan el descriu com el millor,
en quantitat i en qualitat. El públic és
precisament la garantia del futur d’un
festival que ha patit una reducció d’un
50% del pressupost i l’augment de
l’IVA cultural que sí que han suposat
certs canvis en l’organització interna.
Segons Sunyer, el teatre i la gastro-

nomia s’assemblen en la seva naturalesa efímera. A casa sempre és el que
es posa darrere els fogons i li agrada
gaudir de tot el ritual que acompanya
la cuina i que passa per anar a comprar els productes al mercat. De fet
concep els mercats com el cor de les
ciutats i per això li agrada visitar-los
quan viatja. A casa té més de 2.000
llibres de cuina que llegeix com si fossin novel·les. Sunyer vincula molt les
seves tres grans aficions: la literatura, la gastronomia i el teatre.

PLAERS

17

Tèmpura de verdures de l´hort, gamba i encenalls de foie.

Cafè Restaurant Saratoga

Granet a granet. D’aquesta manera el Saratoga ha aconseguit fer-se
un lloc destacat a Girona amb el seu
menú migdia. La fórmula és oferir-lo
de qualitat, equilibrat i a un preu molt
ajustat.
La qualitat la certifiquen productes
naturals (verdures de l’hort) i carns i
peixos seleccionats als que se’ls dóna
sempre un punt de cuina d’autor.
L’equilibri és evident al menú: sempre
hi ha lloc per algun plat a la planxa al
costat d’un altre més elaborat. Una
crema de primer no hi falta mai, ni
l’opció de pasta o amanida.
Aquesta mateixa filosofia és la que
han aplicat al menú de divendres i
dissabte nit però amb un esglaó més
en qualitat, elaboració i presentació.
Cinc primers, cinc segons i cafè i vi
inclòs (amb una aposta clara pels Pe-

ralada). A més, el menú de nit és el
mateix per a colles i grups.
Mica en mica el Saratoga va consolidant la part de delicatessen de tot el
que ofereix. Amb els menús és evident
però també es nota en la varietat de
pastisseria i pans que serveixen. Pastissos de xocolata, formatge, ratafia
i pans d’olives i de cereals. I és que
tot i l’emergent servei de restauració,
el Saratoga té molt present la seva
essència com a cafeteria. Les butaques negres que donen la benvinguda
a l’entrar són marca de la casa. Per
això, l’última remodelació del local ha
donat més amplitud a aquesta zona.
La filosofia del Saratoga, el saber viure, atrapa més que mai. Un lloc per
assaborir el moment, valorar un plat
amb personalitat i gaudir d’un cafè bo
i just.

Cafè Restaurant Saratoga
C/ St. Joan Baptista La Salle, 15 - Girona
T. 972 22 49 70 · saratoga@saratoga.cat · facebook.com/saratoga.girona
www.saratoga.cat

Crema tèbia de pastanaga amb el seu cruixent.

El saber viure atrapa

PERFIL DE DONA

Marta Plasencia, nova
directora de Fira de Girona i
del Palau de Congressos
Cedida per Fira de Girona

Llicenciada en Dret i Periodisme per la UAB i postgrau
en màrqueting. La gastronomia, per ella, és una
temptació i un plaer que millora quan es comparteix.
Per Marta Avellaneda

M

arta Plasencia viu al
Maresme i fa un mes
que s’ha posat a treballar per Girona des
de la direcció del Palau
de Fires i Palau de Congressos. Ve de
l’empresa privada on sempre ha estat
vinculada al sector serveis a través
de l’estratègia i el màrqueting. De fet,
creu molt en l’estratègia com a element bàsic d’organització per assolir
determinades fites dins d’una empresa.
El seu objectiu és internacionalitzar
Girona a través de créixer i d’atraure
més públic de fora. Prefereix parlar
d’evolució en lloc de canvi al capdavant
de l’equipament que ara representa
per presentar una forma de gestió, ni
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millor ni pitjor, simplement diferent.
Veu el Palau de Fires com un motor
econòmic que s’ha d’explotar el màxim
i la gastronomia com una aliada.
Darrere els fogons li agrada experimentar. És una gran coneixedora de la
cultura anglosaxona, de la que en sap
fer algunes receptes, tot i que a casa
mengen cuina saludable i Mediterrània.
Un dels seus plats és llom de salmó al
forn amb sal i pebre, sofregit de tomata i ceba pel damunt i pa ratllat per
acabar-ho de gratinar. Tot això, al forn
i una delícia pels sentits. Concep la gastronomia com una temptació i un plaer
que millora quan es comparteix. De seguida parla dels xuxos de Girona, que ja
ha provat i certifica que són boníssims i
de la mida justa.

L’ENQUESTA
Un plat
Un bon entrant i un peix
Una ciutat
Nacional: Girona i Donosti
Internacinal: Londres i Roma
Una cançó
What a wonderful world de
Louis Amstrong
Una pel·lícula
La loba, de William Wyler (o
qualsevol interpretada per
Bette Davis)
Un llibre
El viajero, de Gary Jennings
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Cafeteria-Bar-Restaurant 9 Pipers

El sentiment a la cuina

Situada al barri de Sant Pau de Girona
davant de la mateixa església, al capdavant hi trobem en Tony i la Pia. Sorprèn especialment les tapes fetes al
moment, variades i originals. Els dijous
cal provar el seu arròs i els divendres
no podem oblidar les seves fideuàs.
A partir de les 8h del matí, bons esmorzars amb entrepans de tot tipus

i la cuina en marxa durant tot el dia:
“marxando” unes tapes. Al migdia un
bon menú a 9,50 euros i no us oblideu
de provar les pizzes especials. A més
de plats combinats fets al vostre gust,
els dijous, divendres i dissabtes nit la
cuina està oberta fins a les 23,30h.
Diumenges tancat. També acullen festes privades.

Cafeteria-Bar · Restaurant Carrer Riu Ser, 10 - Girona
T. 972 415 226

9 PIPERS

Visita la nostra botiga de Nadal
També fem regals a mida

Avda, Jaume I, 68
(cantonada Carrer
Álvarez de Castro)
Tel. 657 967 554

AMB PALADAR
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La Jabugueña

Més de 40 anys d’experiència
en ibèrics, des de Salt
La Jabugueña és una de les empreses
espanyoles punteres que es dedica a
la cria, engreix, matança, elaboració
i distribució de productes ibèrics. Tenen les oficines centrals a Salt tot i
que la matèria prima és de Jabugo, al
mig del Parc Natural de Sierra de Aracena (Huelva). Allà els porcs ibèrics
campen per gairebé 3.000 ha d’alzines i mengen només aglà i pastures.
Tenen escorxador propi i en els seus
assecadors elaboren els productes del
porc ibèric. També el distribueixen i el
venen al consumidor. Intervenen en
tot el procés i això els fa ser autèn-

tics dins el sector. Comercialitzen tots
els productes del porc ibèric, tenen la
gamma més extensa del mercat: pernil, espatlla, llom, xoriç, llonganissa,
“morcilla”, paté, ...
Es tracta d’un negoci familiar que va
començar el pare fa més de 40 anys.
Al principi comercialitzaven tot tipus
de pernil, sempre de qualitat, sent el
pioner en pernil de Jabugo a comarques gironines. Al cap d’uns 10 anys va
obrir un escorxador a Jabugo (Huelva)
i mica en mica van anar creixent. Distribueixen des de Girona i també des
de Huelva.

La Jabugueña
C/ Amnistia Internacional, 36 - Pol. Ind. Torre Mirona - 17190 Salt (Girona)
T. 972 245 747 - lajabuguena@lajabuguena.com
www.lajabuguena.com

DE FIRA

L’arròs solidari
té més bon gust
Per Marta Avellaneda

E

l gaudi de participar en
una activitat solidària està
pràcticament garantit només pel fet de formar part
d’una causa així de noble,
però el primer concurs d’arròs solidari
del Firatast 2013 ha estat un èxit. Ho
suggereixen els visitants, ho corroboren els participants i ho confirmen els
números: s’han recaptat 2.140 euros
pel Centre de Distribució d’Aliments de
Girona.
Cadascun dels 4 dies de Firatast 2013,
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es va convidar a un grup de 10 persones a cuinar un arròs. Després l’havien de vendre a canvi de tres tiquets,
l’equivalent a 3 euros. El primers dos
dies les xarxes socials van ser l’origen
dels participants amb un grup de 10 instagramers dijous, i de 10 tuitaires, divendres. El cap de setmana, els participants van ser 10 representants polítics
i sindicals i 10 personalitats rellevants i
conegudes. El denominador comú dels
quatre dies va ser el bon rotllo. Vam
poder veure uns participants més nerviosos que d’altres, uns més manetes
que d’altres i uns més acostumats que

d’altres però tots transmetien satisfacció per formar part de la iniciativa.
El concurs d’arròs solidari era una de
les principals novetats del Firatast
d’enguany i l’èxit aconseguit, una part
del total. 17.000 visitants i 130.000 tiquets venuts durant els quatre dies de
fira són xifres que parlen per sí soles
i que confirmen la bona salut del Firatast. Lluny de descansar, però, des
d’Incatis, l’entitat organitzadora, ja
pensen en la propera edició, la número
20. Un Firatast infantil i un homenatge a empresaris i cuiners són les dues
propostes inicials. Estarem atents.
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Guanyadors
concurs d’arrossos
del Firatast 2013

Grup Instagramers (Instagram)
Marc Teixidor

Grup tuitaires (Twiter)
Josep Campmajó

Grup polítics, empresaris i sindicats
Ernest Plana, president FOEG

Grup personatges coneguts
Roc, personatge de la família
del Club Super 3

BODEGA CA LA FINA
ANTIGA CASA TINUS DE VIDRERES
LA BODEGA D´ABANS AMB UN ESTIL MODERN
AMB QUALITAT DE PRODUCTES I DE VINS AL DETALL
UNA BOTIGA DIFERENT: UNA MICA DE TOT
C/ Dr. Deulofeu,5 Vidreres (Girona)
(a tocar de la Plaça de l’Esglesia)
Tel. 609 28 62 75
rosaalcr@hotmail.com

EL COCKTAIL

Cocktail Americano
Mariona Vilanova
Barwoman

Nykteri’s Cocktail Bar
Santa Llúcia, 4 - baixos
17004 Girona
972 426 941 - 686 765 065

Ingredients:
- 3 cl. Campari
- 3 cl. vermut negre
- Soda
- Rodanxa de taronja
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Preparació:
La preparació d’aquest cocktail d’aperitiu és ben senzilla donat que es fa directament en un got baix i ample tipus OldFashioned. Omplirem amb 4 o 5 glaçons
el got i els remourem per tal de refredar-lo. A continuació, buidarem l’aigua
que se n’hagi desprès. Tot seguit, afegirem el Campari i el vermut a parts iguals
i acabarem la combinació posant soda
al gust. Amb l’ajuda d’una rodanxa de
taronja, remenarem el cocktail perquè
es barregin bé entre ells tots els ingredients i, un cop acabat, la deixarem a dins
ja que ens servirà com a decoració.
Aquest cocktail, tot i tenir nom “foraster”, és ben italià. Originàriament, se’l
coneixia amb el nom de Milano-Torino,
pel lloc d’origen dels seus ingredients
principals, el vermut i el Campari. L’any
1786 , Antonio Benedetto Carpano va
crear a Torí el primer vermut i Gaspare Campari va fer el mateix a Milà l’any
1860 amb el bíter. Es diu que el primer
Americano va ser servit al Cafè Campari
de Milà.
A l’època de la Llei seca, els americans,
moguts pel seu afany de beure i gaudir
dels cocktails, estiuejaven a Europa.
Donat que als EEUU l’alcohol estava totalment prohibit, molts americans passaven les seves vacances a les costes
italianes on ben aviat van començar a
conèixer aquest combinat. Els italians
van veure com el seu Milano-Torino
esdevenia la beguda dels americans;
d’aquí que el nom del cocktail canviés
amb en poc temps.
Avui que els nostres convidats són el
vermut i el bíter, fóra bo comentar algunes coses al respecte. La paraula ver-

mut, significa “donzell”, un dels components presents en la seva elaboració,
a part del vi blanc i altres substàncies
amargants. Pel que fa al bíter, que vol
dir “amarg” és una beguda alcohòlica
de gust amargant que s’aromatitza amb
essències d’herbes. La diferència, com
heu pogut observar, és que el vermut
té sempre una base vínica mínima del
75%, mentre que el bíter té una base
alcohòlica; malgrat que tots dos utilitzin
herbes en la seva elaboració.
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LA RECEPTA

cuines del món

Migas extremeñas
Rafael Calero

Ingredients:
- Pa sec
- Pebrot vemell
- Pebrot verd
- Alls

Elaboració:
El pa sec es barreja amb aigua i una
mica de sal i es deixa tota la nit.
En una paella es fregeix el pebrot vermell, el verd i els alls, es retiren i es
deixen reposar. A la mateixa paella,
s’hi posa el pa i es fregeix amb l’oli que
s’ha usat anteriorment. Es barreja tot
fins que el pa ha començat a agafar
color. Després es decora amb el pebrot
vermell i el verd. Opcionalment, es pot
acompanyar de raïm o meló.

LA RECEPTA

dolça
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Tocinet de cel
Lluis Blanch
Pastisser

Ingredients:
- 10 rovells d’ous
- 300 gr. de sucre
- 150 cl. d’aigua
- Caramel líquid (per untar els
motlles)

Preparació:
Posem el sucre i l’aigua en un cassó al foc
fins que bulli. En aquest moment el xarop
ens donarà una graduació de 106 graus de
temperatura i serà el moment de barrejar-hi a poc a poc els rovells d’ou. Un cop
feta la barreja, untarem els motlles amb
caramel líquid i els omplirem amb la mescla. Quan ho tinguem tot a punt, els courem al bany maria durant 10 minuts (hi ha
diferents tècniques amb les quals es poden
aconseguir diferents gustos i colors).

Història
Al segle XIII, al convent de Espiritu Santo de Jerez de la Frontera les monges
ja elaboraven aquestes postres. El seu
origen té a veure amb les elaboracions
de vi de la zona, ja que feien servir les
clares d’ou per clarificar el vi i donaven
els rovells d’ou al convent de les monges
que les reutilitzaven per elaborar aquestes postres.
* Postre elaborat a l’Aula Gastronòmica
del Mercat de Salt
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Us portem les
Pl. Marquès de Camps, 5 - 17001 Girona - Tel. 972 20 05 38

DE TURISME

Anna Díaz Morelló
Consellera de Turisme del Consell
General d’Aran

28

Vall d’Aran,
sabors típics de
muntanya en un
racó dels Pirineus

La cuina aranesa és tan rica i variada com els seus paisatges, gràcies
a unes matèries primeres de primer
nivell procedents de l’hort, la caça i
la pesca que són protagonistes indiscutibles dels fogons de la Vall
d’Aran. Productes únics amb marca
de garantia, productes exclusius o
productes naturals provinents dels
fèrtils paratges aranesos són els que
articulen la diversitat gastronòmica
de la vall.

que ens visiten reconeixen i aprecien
la varietat de plats que s’ofereixen. La
tradicional olla aranesa, els formatges,
el paté, la truita, el caviar de Les i una
gran varietat de productes carnis provinents de la pròpia Vall, acompanyats
d’una àmplia gamma de licors locals,
com el tradicional aigua de nodes (aiguardent de nous), el licor de pinços
(grosella), el cassís o el vin caud (vi
calent), són alguns dels productes més
buscats.

Encara que els potatges i les carns són
els productes més representatius de
la nostra gastronomia, l’oferta és molt
més àmplia, amb productes més elaborats o naturals com patés, creps, bolets, fruites silvestres com mores, maduixes, nabius i gerds, a més de truites,
formatges, embotits i licors .

És important assenyalar que la cuina
aranesa té tres influències importants:
en primer lloc d’Occitània, que ha introduït a la Vall molts plats que avui
formen part de la nostra gastronomia.
Els patés, civets i algunes postres com
els creps, anomenats també pasteres o
pescajós, són exemples.

La gastronomia en sí mateixa s’ha
convertit en un element atractiu per
a l’oferta turística, per la qual cosa els

La segona influència ha estat, sens
dubte, l’especial climatologia de la Vall,
ja que persones envoltades de neu

durant gran part de l’any necessiten
una alimentació consistent. D’aquí, la
quantitat de sopes, potatges, confitats
i estofats, rebent especial atenció l’Olla
aranesa.
Finalment, destacar que utilitzen els
productes propis de la Vall, les carns
de boví i oví, les truites preparades
amb gran varietat de condimentació,
bolets, com ara carreretes, rovellons,
ceps, amb els quals també es prepararan licors casolans, com el cassís i les
panses en armagnac.
La Vall d’Aran és una terra que s’ha
preocupat per recuperar, mantenir i
promoure els productes autòctons vinculats al seu patrimoni etnològic. És
per això que en els últims anys s’han
realitzat grans esforços per reinstal·lar
velles receptes de la tradició aranesa
que corrien el risc de caure en l’oblit,
com els formatges de Bagergue i d’Era
Bordeta.
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L

a inspectora Delicado no és
aficionada als fogons, de fet,
mai l’hem vista amb el davantal posat. En una ocasió, a Ritos de Muerte, estrena casa
i somia que es convertirà en una gran
cuinera:

Eva Godàs
Periodista

Delicado i
Garzón, dos
gurmets de
taberna
La inspectora Petra Delicado
i el sotsinspector Fermín
Garzón formen una de les
parelles del gènere negre
més peculiar i divertida.
Creats per Alícia Giménez
Barlett, s’assemblen tant
com un ou a una castanya,
però formen un equip
d’investigació infal·lible.
La parella té la seva base
d’operacions gastronòmiques
al bar barceloní La jarra
de oro, on comparteixen
entrepans de xoriço i
cerveses ben fredes.
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Allí cocinaría recetas complicadas,
guisos que impacientarían hasta a las
abuelas, ollas podridas y potajes de los
que necesitan un día entero de cocción
Aquest pronòstic no es compleix: durant
les primeres setmanes a la nova casa, la
Petra només cuina pèsols congelats i
sopa de sobre. I, al llarg de la sèrie, els
policies sobreviuen a base de tapes i
entrepans. Malgrat tot, en una ocasió,
a Día de perros, el sotsinspector intenta sorprendre la seva cap amb uns canelons amb beixamel. El resultat no és
massa encoratjador:

En el fuego cocía, o sería mejor decir
fraguaba, un amasijo pardusco compuesto casi en su totalidad por tupidos
grumos. Alrededor de la sartén había
regueros de harina y otras tantas salpicaduras de leche.

Quan tenen un cas entre mans, Delicado i Garzón engoleixen pizza mentre
reconstrueixen els fets en reunions nocturnes o dinen pasta repassant la llista
de sospitosos, però també tenen temps
per a àpats més sofisticats. A Ritos de
muerte, van junts a l’òpera i es regalen
un sopar digne de grans ocasions. La
inspectora gaudeix veient menjar el seu
company:

Comió con gran apetito: aguacates rellenos de gambas y chuletitas de cordero lechal. Pedí una botella de cava
que, antes de que hubieran servido el
postre, se acabó.
Per a Garzón saltar-se un àpat és un
crim i es posa de molt mal humor quan
s’hi veu obligat per la feina. La inspectora ho porta millor. El que no perdonen, ni l’un ni l’altre, és una copa quan
el moment ho requereix. I això passa
molt sovint. Cervesa, vi, whisky, xampany, conyac, grappa, margarites... tot
serveix per a lubricar el cervell quan les
investigacions s’enroquen. Podríem dir
que, més que aficionats a la bona cuina,
els personatges de Giménez Barlett són
aficionats al bon celler.
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NADAL AMB CAVA

La recuperació de la
viticultura a Blanes

S

es Vernes, projecte familiar
blanenc, neix amb l’ objectiu de recuperar la tradició
vitivinícola de la zona. Amb
passió, a través d’una acurada selecció, garanteix uns caves artesans de producció molt limitada fets
exclusivament amb raïm de Blanes.
Com a les obres narratives de Joaquím
Ruyra, personatge estretament vinculat a Blanes, a la vinya de Ses Vernes
conflueixen mar i terra. Dos medis naturals que conviuen en espai i temps i
que ofereixen una tradició arrelada a
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un poble que encara avui es conserva:
l’elaboració de cava.
Amb el naixement dels seus dos primers caves, el Ses Vernes Blanc Brut
Nature i el Vinya de Rosa Rosat Brut, es
reivindica el valor d’un territori històric
per al cultiu de la vinya. Caves únics, de
producció limitada que evoquen tota
una tradició professional blanenca: el
vincle entre la vila i el món del vi. Una
herència vitivinícola que ara, amb la
passió de’n Climent Polls i la Montserrat Saura, s’ha volgut recuperar a la
Finca de Ses Vernes.

de bona taula
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Restaurant Can Valls

Tradició familiar amb carn
pròpia a Sant Martí Sapresa

Can Valls es va fundar l’any 1950. Un
restaurant amb tradició familiar que
uneix en una mateixa carta, la cuina
tradicional catalana i la cuina
mediterrània amb tocs innovadors
que proposa el seu xef i propietari,
David Valls.
El restaurant està situat a Sant Martí Sapresa, un poblet que es troba a
la carretera que uneix les poblacions
de Santa Coloma de Farners i Anglès.

CAN VALLS
Escoles, 1 - Sant Martí Sapresa
17441 Brunyola - T. 972 420 913

Un entorn agradable i acollidor on
gaudir de la millor cuina casolana.
Treballar amb productes de qualitat
és el tret diferenciador del
restaurant que treballa amb carn del
seu criader propi i amb peix fresc de
la llotja de Blanes i del viver del restaurant.
Sens dubte un lloc recomanat per fer
una parada a tots aquells que vulguin
gaudir d’una bona cuina com a casa.

RECOMANEM

Polivalents dins i
fora de la cuina
L’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà aposta per la formació dual

Per Marta Avellaneda

L

’Escola d’Hostaleria de l’Alt
Empordà està molt atenta
a la realitat del sector per
poder oferir a l’alumne una
formació el màxim d’ajustada
a les necessitats del món laboral. Com
a grans coneixedors de la potencialitat
del territori, aposten per una formació
qualificada més polivalent que permeti
a l’alumne desenvolupar més d’una funció en l’engranatge de la restauració. El
màxim exponent d’això és el curs dual
de Formació específica en Cuina i Serveis de Restauració que han inaugurat
aquest curs.
Què millor que els alumnes es relacio-
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nin des d’un primer moment amb la part
més pràctica de la seva feina i aprenguin des de la pròpia experiència, amb
una metodologia pràctica que conforma
el 80% del curs. A més, amb l’oportunitat d’escoltar i interactuar amb cuiners
destacats del territori que els visiten a
l’escola: Jordi Jacas, del Molí de l’Escala, Quim Caselles, del Casamar de Llafranc o Xavi Quera, del Coordenades
de Figueres, entre d’altres. Són cuiners
destacats que coneixen a fons la professió i sobretot la professió del territori,
amb qui es trobaran els alumnes en primera instància.
L’aposta de l’escola per la formació dual
sorgeix de la necessitat de comptar amb

treballadors amb coneixements sòlids i
a la vegada molt diversificats. Per això
se’ls forma al mateix temps per poder
ocupar un lloc dins i fora de la cuina.
Això no només els permetrà ser polivalents sinó que també els permetrà ser
capaços d’entendre millor la coordinació necessària i tan important que hi
ha d’haver entre la cuina i la sala d’un
restaurant.
Si voleu tastar les creacions dels alumnes d’aquest primer curs dual que ha
engegat l’Escola d’Hostaleria de l’Alt
Empordà ho podeu fer cada dia al restaurant de la mateixa escola, a Figueres.
Ells cuinen i ells serveixen. La valoració
us la deixen a vosaltres.
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L’aposta per la formació dual sorgeix de la necessitat
de treballadors amb coneixements sòlids i molt
diversificats.
Els alumnes seran polivalents i entendran millor la
coordinació necessària entre la cuina i la sala

Altres cursos
de l’Escola
Cicles Formatius de Grau
Mitjà
De cuina i serveis de
restauració. Vinculats
a l’Institut Olivar Gran
del Departament
d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
Cursos de Formació
Ocupacional
En operacions bàsiques de
servei d’àpats, operacions
bàsiques de cuina,
operacions bàsiques de
restaurant i bar i fleca i
brioixeria.
Cursos de Pla de Barris
En col·laboració amb els
Ajuntaments de Figueres i
Roses, per a persones amb
necessitats de formació i
integració laboral.
Cursos Programa Joves x
l’Ocupació
Cuina, pastisseria i
serveis de restauració.
En col·laboració amb
l’Ajuntament de Figueres,
dirigits a col·lectius de joves
amb dificultats d’integració
laboral.
Programa Unitat
d’Escolarització
Compartida
En cuina i serveis de
restauració. Avalats
pel departament
d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
Escola d’Hostaleria de l’Alt
Empordà
Av. Maria Àngels Anglada, 15
17600 Figueres
T. 972 525 556
escola@escolahostaleriaaltemporda.cat
www.escolahostaleriaaltemporda.cat

AVUI SORTIM
MARISQUERIA CAN BLANCO DE SANT JULIÀ DE RAMIS
Menú especial: Aperitiu de benvinguda, amb assortiment d’entrants al centre de la
taula. Calamarsons fregits, calamars a la romana, amanida verda de la casa, petxina
(Zamburiña) 2 per persona.
Mariscada en dos temps: De bullit, 1/2 bou de mar, 200g de cargols de mar, 100g de llagostins , 1/2 nècora i a la planxa, 100g musclos de roca, navalles, escamarlans i gambes.
Preu, 44 euros (2 persones).
Menú per a colles a partir de 18 euros, possibilitat de sala per a ballar. Dinars d’empresa.
Menú diari a 10 euros. Servei de mariscades a domicili. Capacitat, fins a 80 persones.
Av. França,13 - Sant Julià de Ramis - T. 972 17 21 46 / 972 17 05 21
jblanco@marisqueriablanco.com - www.marisqueriablanco.com

MARISQUERIA-BRASERIA DON EDUARDO DE PLATJA D’ARO
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. Ideal per menjar a la seva terrassa de mar.
Gran revetlla de cap d’any.

Passeig Marítim, 68 - Platja d’Aro - T. 972 82 56 70
També OBRIM els dilluns

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
amb una gran varietat de montaditos i cassoletes de tot tipus. Un local molt
acollidor amb una terrasseta a tocar de les botigues del mateix centre. També s’hi poden menjar plats com l’entrecot o fer-hi un dinar o sopar amb una
bona varietat de plats per compartir.

Galeries Sant Lluís, 58 - Platja d’Aro - T. 972 82 55 78

LA TAVERNA DE L’ABAT DE GIRONA
Situat en ple barri vell gironí, l’interior d’aquest restaurant té una màgia especial.
Era l’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 euros tot inclòs, menú de nit a 16,50€,
beguda a part, menú caps de setmana migdia 12,50 euros beguda a part.
Plats d’hivern: escudella i carn d’olla, si us agrada el bacallà, en tenen de diferents
tipus, especialitat en guisats, pantalla gegant per gaudir millor dels partits de futbol. 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 DE RIUDARENES
El Restaurant la Brasa de Riudarenes és un dels clàssics de la gastronomia
gironina. Amb cuina tradicional catalana, amb plats abundants i de gran
qualitat i amb una carta molt àmplia, 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. Ara ja tenim
els bolets al vostre abast i les faves a la catalana. Quan reserveu taula, si pot
ser, que sigui a la bodega. Obert cada dia al migdia.
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
10,50 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. Els dilluns està tancat per descans del personal. El dijous
amb el menú l’arròs és impressionant. Tancat per vacances de l’1 al nou de gener i el 25 de desembre. A partir del 8 de gener ja tenim els calçots.
Ctra. Girona a Santa Coloma de Farners, s/n - Aiguaviva - T. 972 39 42 21
dasanar@telefonica.net
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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, en aquesta època, ideal per a celebra-hi els dinars i sopars
d’empresa per preu i qualitat. Obert tot l’any. Menú especial per la nit de
Nadal i música en viu. El dia de Nadal, carta o menú a 20 euros i la nit de
cap d’any gran festa amb un excel·lent menú i ball fins la matinada. Preu, 55
euros. 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

L’avi Ramon DE SARRiÀ DE TER
Excel·lent restaurant situat a Sarrià de Ter, en paral·lel a l’autovia que passa
pel municipi. A la cuina hi trobem la xef Adela, una persona enamorada dels
productes culinaris. L’Avi Ramon ens ofereix un menú diari de qualitat de
dilluns a divendres a un preu de 11,80 euros. Els dissabtes el menú és més
complet. Especialitats com els cargols a la llauna, els canelons de la casa,
l’ànec rostit, els callos, galtes i un bacallà extraordinari. Esmorzars: des d’entrepans fins a la cuina més acurada de forquilla, trencadís de patates i ous
amb pernil o les costelletes de conill. El restaurant tanca els diumenges i
festius però obre per encàrrec de colles i per a celebracions.
C. Josep Flores, 13 - Sarrià de Ter - Tel. 972 17 08 19
www.restaurantaviramon.com

RESTAURANT VIA AUGUSTA I VIA NOCTURNA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Obert a tot tipus d’actes culinaris. Menú diari de dilluns a dissabte a 11 euros,
menú de cap de setmana a 16 euros. 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 6h del matí amb carns a la brasa, pota i tripa o peus de porc
amb cargols, entre altres plats. El mes de desembre menús per dinars i sopars d´empresa a partir de 22,50 euros i tenim tancat del dia 24 a la tarda,
el 27 i el dia 1 de gener.
Av. Mas Pins (Zona Poligensa) - Riudellots de la Selva
T. 972 47 81 39 - www.restauranteviaaugusta.com

Restaurant Monvi, al barri vell de Girona
Fa poc més d’un mes que va obrir les seves portes i que ens aporta allò
que molts busquem d’un bon restaurant: bona cuina, servei, tracte familiar,
decoració i al centre de la ciutat.
Obert a partir de les 11h, cuina oberta tot el dia fins les 23h. Al migdia, menú
a 11 euros i menús especials per a colles i grups. Al vespre, excel·lents racions
a 4 euros amb una molt bona varietat de plats. Agrada molt la terrassa situada a l’interior de la plaça Pou Rodó, àmplia i tranquil·la. Diumenge tancat.

Carrer Pou Rodó,22 - Girona - T. 972 017 678 - monvi@monvi.cat

Restaurant Siloc DE GIRONA
Situat al peu dels Àngels, és una masia del segle XVII amb uns jardins excepcionals i un mirador sobre la ciutat de Girona. Menú diari a 15,30 euros i un
altre, a 22,50 euros IVA inclòs. Els caps de setmana, menú a 25,50 euros i
cada dia, una extensa carta amb plats segons temporada. També preparen
menús per al vostre casament, aniversaris, dinars o sopars d’empresa i per
a grups adaptats al vostre pressupost. Obert Nadal migdia, Sant Esteve i
el dia 1 de gener. Gran Revetlla de Cap d’Any, menú i ball fins la matinada.
Ctra. dels Àngels Km.0,2 la Creueta (Girona) - T. 972 46 84 81
info@restaurantsiloc.com - www.restaurantsiloc.com

HOSTAL RESTAURANT BRASERIA ALTAMIRA DE FORNELLS DE LA SELVA
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 lliure 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 de migdia i vespre. També menú de
cap de setmana i menús per a colles. 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 Tapes-23 DE GIRONA
Aquesta proposta de Toni Vallory i Pere Malagelada a l’eixample de Girona demostra el
seu savoir faire i experiència acumulada de molts anys a la cuina tradicional. Ofereixen de
manera deliciosa uns “platillos” difícils de trobar als restaurants actuals. Cap i pota, cua de
bou, estofat de xai, civet de senglar, rogers amb maduixes, bacallà amb samfaina, calamarsons amb carxofa i botifarra negra, pop o sèpia amb pèsols, són alguns exemples, amb una
matèria primera de màxima qualitat i amb una aposta clara pels productes de proximitat, fet
que els permet formar part del col·lectiu gastronòmic Girona Bons Fogons.
Divendres 13 de desembre, inauguren la que serà la seva primera exposició fotogràfica amb
el títol “Mirades del Món”, un recull d’espectaculars fotografies realitzades per Lluís Bofill
durant alguns dels seus viatges.

Migdia, 23 (dins passatge)- 17001 - Girona - T. 972 222 615

COOK24 de Girona
Modern cafè taverna situat al barri vell de Girona amb menú diari a 9 euros
(dimarts escudella, dimecres fideuà i els dijous arròs) i el cap de setmana menú
diferent, a 12 euros. A la carta una gran varietat de tapes i racions fetes amb les
receptes tradicionals de la Girona d’abans a càrrec del cuiner Aleix Devant, un
home amb un prestigi destacat dins el món dels fogons gironins.
Ofertes cada tarda en els esmorzars i en les copes de vi. Un lloc acollidor i de
casa tot decorat amb fusta i amb la possibilitat de veure els partits més importants del moment i amb preferència el Barça i el Girona FC.
Carrer Ballesterias, 1 de Girona - T. 972 41 63 49

Restaurant Fenals DE LLORET DE MAR
Si voleu gaudir d’un bon restaurant a tocar de mar, al bell mig de la platja,
gaudiu del Fenals Internacional. En Paco i l’Isabel se’n van fer càrrec fa uns
21 anys, l’han decorat amb aroma de mar, amb una gran peixera amb el marisc que més us agradi, unes bones carns de Girona fetes a la pedra. Podeu
demanar un bon menú a 12 euros i gadir d’una bona terrassa tot mirant el
mar.

C/ Domenech Charles, s/n - Platja de Fanals a Lloret de Mar

Joan Vicens. Plats cuinats i catering

m per vosaltres!

Cuine
» Plats per emportar o degustar al nostre restaurant
» Menus (dinars o sopars de dilluns a diumenge)a partir de 8,50 euros
» Menú per emportar de dilluns a divendres a 5,95 euros
» Per aquestes festes us preperem el dinar o sopar ,preu especial nit de cap d’any

Nova botiga a Sarrià de Ter:
Avinguda de França, 183. T. 972 909 012 · M. 685 322 201 · info@joanvicens.com · www.joanvicens.com

Aquest Nadal brindeu amb
Cava artesà SesVernes
Fornaca, 19
17300 Blanes (Girona) Spain
T. 972 33 57 58
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