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Editorial

Girona Excel·lent,
tercera edició
Paco Baso

DIRECTOR DE
GIRONAGASTRONÒMICA

pacobaso@gmail.com

Un any més, la Diputació de Girona ha premiat alguns dels millors productes de les
comarques gironines. Va ser fa pocs dies al castell de Sant Gregori on es van reconèixer
amb els premis Girona Excel·lent 2018-2019 a productes fets a casa que, és ben veritat,
que cada cop en són més i de més bons. Siguin olis, formatges, foies, aigües minerals,
anxoves, melmelades, arrossos ... i així fins a més d’una setantena de productes van
ser premiats.
És molt satisfactori veure i saber que tots plegats tenim clar, cada cop més, que el
producte de proximitat és el millor, el més valuós i el més valorat pel client. I així mateix
es reconeix des del sector de l’hostaleria.
Les comarques gironines sempre han estat terra de bons productes i potser ara, la gent
més jove, ho treballa de valent i ho dona a conèixer. És molt positiu que nosaltres, els
consumidors, ens mirem les etiquetes dels productes per saber d’on venen i qui els
porta.
Des de Girona Gastronòmica hem volgut cedir un espai de la nostra revista a un producte
Girona Excel·lent en cada número, per contribuir a donar-los a conèixer, als productes
i a tota la gent treballadora i molt entesa que hi ha al darrere. Veureu que comencem
parlant de la trilogia de sofregits del xef Toni Izquierdo. Realment excel·lent.
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Menja’t el cine

Pitu Anaya
Periodista

American Pie
PASTÍS DE POMA
L’any vinent farà vint anys de l’estrena d’aquesta pel·lícula que
està inspirada en un gran clàssic de la comèdia juvenil dels anys
80 (“Porkis”), del qual se’n va fer una trilogia. “American Pie”
també és una cançó de Don Mclean i també versionada per Madonna. L’original, que va ser escrita l’any 1971, està considerada
del rock pop i és una de les millors cançons de la història de la
música. La pel·lícula és una altra cosa. Se n’han fet vàries versions, però la del 1999 (la primera) és la millor.

No podem oblidar l’escena del pastís de poma i com és presentat
a escena pel jove Jim (Jason Biggs). Farina, sucre, sal, mantega,
poma a 200 graus al forn, 45 minuts i a servir. Si voleu amb gelat
de vainilla o nata. Aquestes són les postres preferides d’una generació de joves.

La productora Universal va invertir uns 11 milions de dòlars i en
va recaptar més de 200 a nivell mundial, tot i tenir una qualificació de R18 als Estats Units.
Un fet a destacar és que cap dels principals protagonistes ha estat, 20 anys després, actor o actriu rellevant o important dins el
món del cinema. Només hi ha una excepció molt important. És un
actor amb un petit paper a la pel·lícula, amb prou feines surt tres
minuts. Aquest actor, l’any passat, va guanyar un Oscar, i estem
parlant de Casey Affleck. Avui és una estrella de Hollywood que
pot triar el paper que vol interpretar, i fa vint anys havia de fer
aquests paperets en pel·lícules poc rellevants.

CRÈDITS
País: Estats Units
Estrena: 1999
Director: Paul Weitz, Chris Weitz
Guió: Adam Herz
Fotografia: Richard Crudo
Durada: 95 Minuts
Repartiment: Jason Biggs, Chris Klein,
Thomas Ian Nicholas, Alyson Hannigan.

SINOPSI
Quatre joves, amics des de petits, es troben en el darrer curs de l’institut i
arriba l’hora de la veritat. Han de perdre la virginitat, després de varis intents
fallits per part de tots. El dia que han escollit és la gran nit del ball de graduació. Els quatre fan un pacte: “aquesta serà la nostra nit, ho farem tots per
primera vegada i anirem a la universitat”.

Pots trobar la revista

Nova
direcció
En ple barri vell gironí · En una antiga abadia
Obert cada dia migdia i nit - Dilluns i dimarts tancat

MENÚ DIARI i CARTA D’ESPECIALITATS
Terrassa exterior per dinar o sopar amb vistes a la catedral de Girona

Carrer Santa Llúcia, 6 - Girona - Tel. 972 219 704
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La salsa

El rebost
nutricional

Toni Vallory
President de Girona Bons Fogons

Dra. Anna Costa Corredor
Nutricionista
Nutriclínica Doctora Costa. Col. núm. CAT000418
info@nutriclinica.es | www.nutriclinica.es

Operació biquini

La teva carmanyola de la platja i muntanya

Tots, i si no, la gran majoria de nosaltres, hem fet, en algun
moment de la nostra vida, alguna dieta o un règim alimentari
per tal d’aprimar-nos, per tal d’intentar minimitzar, encara que
sigui temporalment, els excessos que durant unes festes –o
tot un hivern– hem fet. Amb l’arribada del bon temps i quan
es va acostant l’estiu, som molts els que ens mirem al mirall
preocupats per si el fet d’haver de reduir la mida, el gruix i
el teixit de la roba amb la que ens vestim diàriament, ens
comportarà veure’ns –o que ens vegin- amb més xixes de les
que ens agradaria tenir. Llavors, per tal d’intentar eliminar
aquells quilets de més que hem anat acumulant amb tant
d’esforç, durant tot el llarg hivern, una de les solucions més
ràpides i efectives, a curt termini, és començar un règim
agressiu i, en la gran majoria dels casos, perjudicial per a la
salut. Aquells i aquelles més soferts, per a complementar-ho,
s’apunten durant uns mesos a un gimnàs i, amb molt d’esforç,
molts patiments i alguna lesió, busquen la manera de cremar
calories i greixos.

Durant aquests mesos de l’any, es tinguin vacances o no, les
sortides cap a la platja i cap a la muntanya són més recurrents.
I solen durar una gran part del dia, o bé tot ell; quelcom que
ens obliga a menjar bastants àpats fora de casa. Quan et trobes
en aquesta situació: t’organitzes amb antelació per a poder-te
emportar carmanyoles? Al llarg del mateix dia, compres el que
saps que et convé per a “salvar” la situació? O bé, ets dels que
prefereixes més menjar de restaurant, bar o comprar menjar
llest pel seu consum? El cert és que el conjunt d’eleccions
alimentàries que facis pot “marcar” la diferència entre si
tornaràs de les vacances (o del cap de setmana) amb més pes/
grassa, o menys.

Tot això, avui ja queda lluny. Gairebé ni recordem aquell moment
de la passada primavera en què ens vam mirar al mirall i vam
decidir que, al preu que fos, ens havíem d’aprimar. Ara, a mig
estiu, ben segur que hem recuperat algun d’aquells grams
perduts amb tant d’esforç, els refrescs, les orxates i gelats i
els sopars als porxos i jardins de terra endins o a les terrasses
de costat del mar, ens han tornat a fer acumular grams no
desitjats.
Ens cal un canvi de costums. Cal explicar ben alt i fort, que el
millor que podem fer és cuidar-nos durant tot l’any, que els
règims alimentaris excloents, agressius i desequilibrats, ens
poden portar problemes de salut. Cal tenir clar que apuntarse a un gimnàs i, durant dos o tres mesos, fer uns exercicis
amb intensitat, ens pot portar a lesionar-nos. Si no ens cuidem
durant tot l’any, poca cosa aconseguirem.
Hem de tenir molt clar que la millor “operació biquini” que
podem fer, és menjar-nos un bon biquini de tan en tan, tot
tornant a peu a casa.

A aquestes altures ja saps que... als restaurants, a les
gasolineres i als supermercats trobes menjar ric en greixos i
en sucres afegits (i que hi ha molt a comentar sobre la seva
qualitat nutricional). I també saps que, a casa (es cuini més o
menys, millor o pitjor), es poden arribar a preparar carmanyoles
a mida i al gust de cadascú de la família. I que, a més, aquestes
carmanyoles, siguis on siguis, te les pots menjar a l’horari de
quan hi hagi gana, i adaptant-se a l’activitat i ritme d’aquell
mateix dia. En canvi, si estàs supeditat/da a haver de “caçar” el
que menjaràs, et pots trobar que no tens serveis de restauració
o botigues a prop en aquell precís moment, que et cal recórrer
uns quants quilòmetres més, en cotxe, en bicicleta o a peu. I
l’horari fins poder fer l’àpat es fa etern, la sensació de gana i
d’irritabilitat s’aguditzen... I, després, es menja més quantitat
del que caldria i, a sobre, engolint ràpid, sense fruir-ho.
Llavors, què prefereixes: anar amb la feina feta o sense fer-la?
La segona opció té com a conseqüència que arribis a casa amb
malestar digestiu i amb un increment assegurat de la massa
grassa.
Com que no vull que et torni a passar, durant aquestes
vacances, el mateix que t’ha passat en les anteriors, et proposo
unes quantes preparacions per a poder passar el dia a la platja
o a la muntanya. Anota:
1) Trossets de les típiques truites de patata i ceba, amb addició de
carbassó, pastanaga i pebrot vermell i verd.
2) Amanides variades amb llegums, pasta, arròs, patata, quinoa o
mill, conservades dins un pot de vidre, col·locant a sota sempre els
aliments més humits.
3) Patés vegetals (com hummus variats i guacamole) o salsa
tzatziki amb unes verdures tallades a bastonets.
4) Sopes fredes casolanes dins un termo, preparades amb
verdures, hortalisses i/o fruites.
5) Brotxetes de verdures, amb carn o peix.
6) Pa de pita o de sègol integral amb farciments completament
vegetals.

Espero que les propostes serveixin com a eina de millora dels
teus hàbits alimentaris, i de tota la família.

8 | www.gironagastronomica.cat

La Iniciativa

Can Cervera

Millor degustació de la III Ruta de les Tapes de Roses

El Bao amb porc d’Avinyó del Restaurant Can Cervera de Roses va guanyar el premi a la millor degustació de la III Ruta de les
Tapes de Roses en què hi van participar 71 bars, restaurants i altres establiments de restauració de la localitat. Aquest premi,
escollit sota el criteri d’un jurat professional, era la novetat de la ruta gastronòmica rosinca d’aquest any.
Segons Carles Roig, gerent i xef de Can Cervera, “l’any passat vam fer un ceviche de cues de llagostí i peix blanc del port de
Roses que va funcionar molt bé i, aquest any, volíem fer una tapa que mostrés la cuina elaborada que fem, de coccions a baixa
temperatura i llargues coccions, amb un toc de modernitat”. Segons Roig, “vam tenir clar que volíem fer un porc cuit, el porc reial
d’Avinyó, i hi vam afegir el pa bao que s’ha posat molt de moda. Vam pujar una mica el punt de llet del pa perquè volíem melositat
que lligava molt bé amb la panxeta de porc, cuita durant 24 hores a 65 graus. Hi vam afegir ceba morada i un punt català amb una
salsa romesco suau, poc picant, perquè volíem que es notessin les diferents textures i sabors al fer la queixalada”. Segons el xef
de Can Cervera, “el plat va agradar molt i vam duplicar el nombre de tapes que vam fer l’any passat”.
El vot popular de la III Ruta de la Tapa de Roses a la millor tapa va ser pel Risotto cremós de ceps, espàrrecs verds i tòfona de
Gozos Mundanos.
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De portada

Cuina i entorn d’alta qualitat a Cassà de la Selva
Fa poc més de mig any que el Restaurant Can Peret ha obert a
Cassà de la Selva en una masia del 1.700 totalment reformada
i adequada per a gaudir-hi amb els 5 sentits. L’alta qualitat és
present en tots els detalls de Can Peret. Des de la immillorable
matèria prima que utilitzen per a elaborar les propostes gastronòmiques, tot de proximitat i degudament seleccionat, fins
els materials nobles usats per a adequar la masia, les olors i
l’exterior de la casa, amb una terrassa i una gespa preparades
per a l’ocasió.

Can Peret ofereix una cuina tradicional amb un toc contemporani rubricada pel xef Dani Ruíz. Situat a l’interior, les seves
especialitats són més de carn, filet de vedella, filet d’Angus,
un capipota que té molt bona sortida a l’hivern, o els arrossos.
L’arròs del senyoret, que ve tot pelat i sense feina, és el més
demandat.

Veïnat de Llebrers, 30 | 17244 Cassà de la Selva (Girona)
Tel. 972 46 22 77 | E-mail: hola@canperet.com
Obert de dimarts a diumenge. Servei de sopar, els dijous, els divendres i els dissabtes.
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A part de l’opció de carta, al migdia, s’ofereix un menú de 28 euros amb 4 primers, 4
segons i 4 postres a escollir que canvien setmanalment.

El restaurant compta amb una terrassa
amb servei de cocteleria i opció de picar-hi alguna cosa a l’estiu que, especialment a la nit, esdevé un paradís.
Can Peret també comta amb un menjador especial per a grups i per a reservats
equipat amb una pantalla de 80’’ per a
fer-hi projeccions i desenvolupar-hi reunions de treball o trobades familiars.
A més, aquest menjador compta amb
bany i terrassa propis.
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Perfil d’home

Eduard Cid
Periodista

“Parlar de Girona, de la
seva gent, era l’única
aspiració que teníem”

Quan vas començar a la ràdio?
Va ser el 1981 o 1982, en una emissora d’aquelles que s’anomenaven pirata.
Quan la van tancar, vaig estar un temps
sense fer res fins que un bon dia em va
trucar un senyor que no coneixia que
es diu Josep Maria Francino i em va
dir: “què et semblaria col·laborar amb
un programa que fem a Ràdio Olot, de
corresponsal a Girona, a la nit?”. Fent
això, un amic comú, Eugeni Fernàndez,
em va dir que havien muntat Ràdio Grup
i que els feia falta un cap d’informatius.
Vaig anar-hi i, el mes de gener de 1985,
vaig començar com a cap dels serveis
informatius de Ràdio Grup que després
va ser Cadena 13. També vaig estar uns
mesos com a corresponsal del diari
Avui. Aleshores ho compaginava tot: Ràdio Grup, Cadena 13 i la corresponsalia
de l’Avui. Com que del diari no cobrava,
ho vaig deixar i em va fixar un noi que
treballava a l’agència Europa Press.
Quan vas entrar al grup de Luis del
Olmo?
Va ser l’any 1994-95. El GEiEG es va vendre la freqüència al grup que presidia
Luis del Olmo i la ràdio va passar a ser
Onda Rambla- Onda Cero. Vam estar un
munt d’anys junts fins que es va trencar
la relació. Després vam ser uns mesos Onda Rambla sol fins que vam ser
Onda Rambla Punto Radio fins el 2011
quan es va acabar i vam haver de reinventar-nos. Vam presentar un projecte
radiofònic per la COM i ells van ser els
que van apostar per nosaltres fins ara.
D’aquí surt Fem Girona?
Primer érem COM, després vam ser la
XARXA i, com que havíem de tenir identitat pròpia, ens vam posar Fem Girona.
Sempre has fet informatius?
Al principi de tot, feia un magazín que
era molt musical. Teníem un concurs
“Busca el disc perdut”: amagàvem discos per la ciutat de Girona i el que el
trobava tenia un lot de discos de premi.
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Es feia ciutat amb això, com amb Fem
Girona, oi?
Sí, ens interessava tot el que fos de ciutat i de comarques gironines. Parlar del
que teníem ben a prop, de Girona, de la
seva gent. Era l’única aspiració que teníem.
Hi ha alguna entrevista que recordis
especialment?
Moltes, milers, però el que recordo especialment va ser la primera notícia que
vaig cobrir. Van ser unes jornades de
producció de la vaca lletera que feien a
l’Auditori Narcís de Carreras de La Caixa. També em va marcar molt el sinistre
de L’Oca de Banyoles.
T’agrada la cuina?
Molt. M’agrada molt cuinar i menjar.
Des de la ràdio, hem pogut conèixer els
millors cuiners a nivell estatal, amb el
Fòrum Gastronòmic, i hi hem pogut conversar.
Quin és el teu plat preferit?
Soc de vida i m’agrada menjar de tot.
Pels arrossos hi tinc predilecció, secs
o caldosos, negres o de muntanya.
M’agrada molt la cuina japonesa, el
peix i la tonyina, especialment. També,
un bon entrecot, les amanides cada cop
m’agraden més però han de portar moltes coses. Faig una amanida de llenties
que queda molt bona, amb raïm, tomata,
... Per la cuina, tinc paciència, no m’importa passar-hi estona.
Quin és el plat que et surt millor?
El marmitaco que és un plat molt senzill. És l’equivalent del nostre suquet de
peix al País Basc. M’agrada fer arròs,
coure ous...

Per Paco Basso
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Hotel Restaurant

El Serrat de Tregurà
Per mi, sempre serà Ca la Rosa de Tregurà, un petit hotel amb un gran
restaurant, totalment familiar. La Rosa és la millor relacions públiques i
el seu home, en Joan, sempre procurant per la qualitat del producte. En
Josep Maria, el fill, als fogons controlant que tot estigui al seu punt, l’Eva,
la filla, a la sala, mirant que els menjadors estiguin perfectes i no hi falti
de res i en Xavi, el seu home, ens porta els plats amb la rapidesa i el
saber fer que un bon cambrer necessita tenir.
La qualitat d’una cuina tradicional i l’estima per l’ofici són l’essència
d’aquest restaurant. Gaudir d’una bona taula i d’un bon servei sempre
és d’agrair. Els diumenges i festius, l’establiment disposa d’un excel·lent
menú per 25 euros tot inclòs.
La vista sobre la Vall de Camprodon, el bon temps que hi sol predominar, la familiaritat i el bon gust per una bona taula és El Serrat de
Tregurà. Què més es pot demanar?
Una recomanació: si hi aneu durant el cap de setmana, reserveu amb
temps. Sol estar molt ple per dormir bé, menjar exquisit i fer turisme
per la zona.

Crta. de Tregurà, s/n
17869 TREGURÀ DE DALT
Girona · Tel. 972 13 60 19
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MOSSEGADES
ELS VINS I CAVES DE PERELADA, ELS MÉS BEN VALORATS PER LA GUIA PEÑÍN
L’equip enològic Perelada Vins i Caves està d’enhorabona. Un total de 20
vins del celler han aconseguit 90 punts o més en el nou tast realitzat pel
comitè de la Guia Peñín, liderant, a més, el rànquing dels més puntuats
entre els vins de la DO Empordà.
La Guia Peñín tasta més de 11.500 vins a l’any, és la publicació de referència per als professionals i aficionats del món del vi, i classifica els vins
segons la puntuació obtinguda.
Perelada ha aconseguit que 19 vins hagin estat considerats EXCEL·
LENTS, en aconseguir entre 90 i 94 punts, i un, Aires de Garbet 2015, VI
EXCEPCIONAL, en obtenir 95 punts.
En el marc de la DO Empordà, són els vins Aires de Garbet 2015, la Garnatxa de l’Empordà i Finca Garbet 2013 elaborats per Perelada els que
lideren les puntuacions, essent Aires de Garbet el vi més puntuat de la
D.O segons la Guia Peñín.
Destaquen a més els 94 punts obtinguts pel cava Gran Claustro Cuvée Especial 2011 Brut Nature Gran Reserva, que s’ha elaborat amb un singular
cupatge de 45% de Pinot Noir, 45% Chardonnay completat amb un 5% de
Xarel·lo i un 2, 5%, tant de Macabeu com de Parellada.

Menú diari a 13 e
Menú caps de setmana a 19,95 e
Menú infantil
Obert cada dia
Zona chill-out
Comunions, batejos, aniversaris
Cafeteria amb terrassa interior
per a fumadors

Via Augusta Kids

Especial pels més petits!
Parc de boles, MATALASSOS
inflables,...

Tot a l’interior
del restaurant
Avinguda Mas Pins, 10 · Riudellots de la Selva
Tel. 972 47 81 39
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De viatge
RECOMANAT PER

Viatge al país del somriure
No heu posat mai al cercador de Google
“restaurant tailandès Girona”? Doncs
proveu-ho i veureu que us apareix un llistat interessant.
La cuina tailandesa ha anat guanyant
prestigi amb el temps, però la millor
forma d’assaborir-la és desplaçar-se al
mateix territori. Ja sabeu que a nosaltres
ens mou la recerca d’allò que és autèntic!

La ciutat de Bangkok, la capital del regne de Siam, ens sorprèn pels seus contrastos, des dels centres comercials més
luxosos amb plantes senceres de venda
de cotxes de luxe, acadèmies i llars d’infants a l’interior, situats en gratacels de
modernes estructures, fins als habitatges
més humils, amb condicions de salubritat
dubtoses.

Tailàndia ha pres consciència de la vàlua
de la seva cuina i també la promociona a
nivell intern. Fins i tot podeu trobar una
Guia Michelin de Bangkok.
L’estratègia de país és connectar la qualitat gastronòmica amb la seva pròpia
producció de matèria primera, d’aquesta
forma es potencia la mecanització de la
seva agricultura i l’exportació dels seus
productes agrícoles, sobretot l’arròs.
Al regne de Siam ja es cultivava l’arròs
des del 4500 AC, així ho acrediten restes
trobades en recipients de ceràmica. A Tailàndia l’anomenen Khâao i hi ha la creença popular que és una planta sagrada
amb ànima i vida pròpia, protegida per la
deïtat Phosop coneguda com Mâe Khwam
Khâao (Mare de la Prosperitat de l’arròs).
La podem veure en un temple menor pintada a la paret del fons en 6 imatges, escortant el Buda central.
Una bona forma d’observar-ho és recórrer la ciutat en el tren que la vertebra o
en els seus arcaics busos engalanats de
forma ben barroca i particular.

Els seus mercats també són mostra del
dinamisme de la ciutat. Són peculiars els
mercats flotants al canal, amb les parades sobre les barques, plenes de fruites,
hortalisses, peix, sucs, flors, plats cuinats... De fet, és bo aprofitar per dinar
a les taules comunitàries que hi ha a la
zona i degustar els menjars recent elaborats que us ofereixen.
També hi ha molts altres mercats amb
gran varietat de productes molt diversos.
Molts productes de marques exclusives
que no són autèntics i molta oferta de
serveis de massatge de tots tipus.
Però sobretot ens impacten els seus edificis senyorials, temples i palaus.

Tailàndia és un destí ideal per combinar
una sortida romàntica amb ingredients
gastronòmics.
El mes de maig és el mes dels casaments, ideal per emprendre un viatge
inoblidable a Tailàndia. En aquest article
ens centrarem només en descobrir la capital: Bangkok.

Heu de visitar el temple del buda maragda: Wat Phra Kaew (“buda esmeralda”). És el més venerat pels tailandesos.
En aquest temple s’hi pot contemplar el
mes de maig la cerimònia reial del cultiu,
presidida pel rei. Els agricultors acudeixen al temple i resen perquè les terres
siguin fèrtils i la producció d’arròs abundant. El temple està ubicat a l’interior del
palau reial. La monarquia del regne de
Siam data del 1238.

www.gironagastronomica.cat | 19

rawihan), amb una estàtua d’un buda de
30 metres d’alt.

L’endemà tothom acudeix al Sanam Luang, un descampat enfront del palau reial, per efectuar la cerimònia del llaurat,
on el “Senyor de la recol·lecta” estira 2
bous blancs llaurant, seguit de les “donzelles celestials” que van fent voltes en
processó circular, al so de les caragoles
bufades pels brahmans, vestits de blanc.
Al llarg de la cerimònia es fan prediccions sobre el temps que farà i com serà
la collita.
Hi ha molts temples a Bangkok, i una
forma divertida de recorre’ls és amb el
guiatge d’un rickshaw, que permet desplaçar-te de forma ràpida pels carrers
desbordats de vehicles i gaudir de l’amabilitat del conductor que ben segur que
us mostrarà des dels racons més turístics fins als més inexplorats.

Un dels més espectaculars es troba vora
el riu, el temple de l’Alba (Wat Arun), tan
espectacular de dia com amb la il·luminació nocturna.

El temple del Buda reclinat (Wat Pho), de
46 metres de llarg i 15 d’alt, banyat amb
or i amb les plantes dels peus plenes de
símbols és un dels més visitats.

I no es pot acabar el viatge sense un sopar romàntic a qualsevol dels creuers
fluvials sobre el Riu dels Reis (Chao
Phraya), contemplant la ciutat il·luminada i gaudint del seu reflex a l’aigua. Una
gran varietat de plats on es té en compte
tant la cura del sabor, com del disseny,
amb presentacions molt ben treballades.
No en va la guia Michelin ha distingit amb
alguna estrella diferents restaurants de
la ciutat i fins i tot un punt de venda ambulant.

També són molt interessants El temple
del Buda d’Or (Wat Traimit), el Temple de
Marbre Blanc (Wat Benchamabophit), fet
amb marbre de Carrara d’Itàlia, amb un
buda d’or que destaca sobre fons blau,
o el temple del Buda gegant (Wat intha-

Viatges fets a
Manel Quer, 8 | 17002 GIRONA | T. 972 09 17 20
dpol2pol@clickviaja.com | www.dpol2pol.clickviaja.com

mida
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La proposta d’estiu

SABORS

REGENCÓS
Propostes fresques i fusió peruana
El jove xef Víctor Serra del restaurant Sabors de Regencós ofereix una carta no molt extensa que li permet anar introduint-t’hi
plats nous i adequats a la temporada. Per aquest estiu, prepara carpaccios i cremes fresquetes i moltes propostes vinculades
amb el peix, el producte que més treballa.
La seva cuina del Sabors és de base mediterrània, de km 0, i fusionada amb la peruana. Per això també hi podem trobar propostes
d’aquesta regió com el tiradito o el ceviche que elabora amb la coneguda llet de tigre (caldo de peix barrejat amb verdures com
l’api o la ceba, suc de llima, retalls de peix i tot ben triturat).
La carta compta amb uns 27 plats i entre 5 i 7 postres, a banda de les propostes canviants que s’hi van incorporant. Els diferents
plats del restaurant contenen l’ADN de les àvies del xef Serra però el seu toc personal. Un exemple són els calamars a la mallorquina que prepara amb ceba de Figueres, tomàquet, pinyons, panses, un raig de vi blanc i tot a fer xup-xup. Les guarnicions del
plat acaben de donar-hi el toc modern: gran de fajol o bròquil.
Durant el mes d’agost, el restaurant Sabors està obert de 19.30 a la 1.00 (la cuina tanca a les 23.30). Opció de prendre una copa o
una variada oferta de còctels a la terrassa del restaurant a les tardes i nits d’estiu.

Carrer Rajolers, 16 | 17214 Regencós (Girona) | Tel. 972 308 716
www.saborsregencos.com
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MOSSEGADES
UNA EXPERIÈNCIA GASTRONÒMICA TOTAL A GIRONA
L’empresa de turisme cultural La Mosca
Tours proposa una visita guiada a Girona
amb tast de tapes de disseny inspirades
en la història de la ciutat: el Girona Gourmet. La iniciativa pretén mostrar la ciutat
des del punt de vista gastronòmic, amb
una visita guiada que inclou degustacions
in situ, en els llocs més representatius de
Girona.
La visita consisteix en un recorregut per
la ciutat de 2.30h de durada i sis tapes
d’autor amb el seu maridatge de vins.
Però no és una visita gastronòmica convencional: es tracta de tapes “portàtils”,
dins d’un acurat packaging que permet
degustar-les a l’aire lliure i en els punts
clau de la ciutat. I és que són petits plats
expressament dissenyats per parlar sobre
la història de la gastronomia i de la ciutat.
N’és un bon exemple la primera parada:
davant de les muralles antigues, es parla sobre la història de la fundació de la
Gerunda per romans sota les ordres de
Pompeu el Gran i de com menjaven les
famílies patrícies gironines. En aquest
moment, es degusta la primera tapa: és
un petit entrant on no hi faltaran les olives
negres i l’anxova de l’Escala, que acompanyaran la “puls púnica” i el formatge que
tant agradava als romans.

Girona Gourmet repassa la gastronomia al
llarg de la història i com aquesta afecta a
la història de la ciutat de Girona: els monestirs romànics com Sant Pere de Galligants i la gastronomia medieval, l’aportació de l’Islam, la cuina dels jueus del Call
i, mentre es construïa la Catedral amb la
nau més ampla d’Europa, arribaven tomàquets, cafè i xocolata del Nou Món.

L’activitat Girona Gourmet s’ofereix cada
dissabte d’11.00 a 13.30 i el responsable
de la creació de les tapes és el xef Àngel
Garcia, propietari del restaurant Bubbles
Gastrobar, guanyador de la millor tapa
de Girona al concurs Tapa’t Spring&Estiu
2016.

JORDI GRAU I DOLORS SEGARRA REBEN EL PREMI T DE LA FUNDACIÓ JORDI COMAS
Els empresaris de Palafrugell,
Jordi Grau i M. Dolors Segarra,
de Vins i Licors Grau han estat
distingits amb el premi T que
ha atorgat la Fundació Jordi Comas en la celebració del seu VI
Memorial, el passat 20 d’abril
a l’Hotel Costa Brava de Platja
d’Aro.
El reconeixement ha estat en
motiu de la seva trajectòria al
capdavant de Vins i Licors Grau,
per haver creat una empresa familiar d’èxit que acaba de complir 40 anys. Grau és un referent
a nivell de l’Estat, una de les
empreses punteres a nivell d’Europa, amb una de les vinoteques
més grans del món en espai i referències.
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“CUINA SENSE INVENT S”

Carrer Güell, 58
Estem al centre de Girona sota l´edifici del Cinc
a la zona de la devesa
Tel. 972 099 100 - info@canmanolo.com
www.canmanolo.com
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La recepta dolça

Rosa de filo
amb crema de safrà

Lluís Blanch

PASTISSER
*Postres elaborades a l’Aula
Gastronòmica del Mercat de Salt

Història
El safrà, aquesta planta de més de 4.000
anys d’antiguitat i que es conrea a Catalunya d’abans de l’Edat Mitjana, necessita
un clima mediterrani, sec i pluges moderades.
La seva flor de color violeta té forma
d’embut amb uns estigmes de color vermell plens de pol·len groc.
Molt utilitzada a la gastronomia per donar-hi gust i color, sobretot, per fer picades per arrossos, pastes o fideus.
En pastisseria per cremes, pans, gelats
i una infinitat de productes tradicionals.

Ingredients:

Elaboració de crema de safrà:

Pasta filo per fer les cassoletes
Posem un cassó al foc amb 400 cc de llet
3 pomes tallades a dauets i saltejades amb (reservem 100cc per diluir la Maizena). El
mantega.
safrà i el sucre, a part en un bol. Barregem la llet que hem reservat amb la MaiIngredients per la crema de safrà:
zena i els rovells d’ou tot ben remenat.
- 500 cc. de llet sencera
Quan la llet del foc ens bulli, retirem amb
- 100 g de sucre
un colador de malla fina el safrà. Hi afe- 1 sobre de safrà
gim la mescla dels rovells, remenem fins
- 3 rovells d’ou
que ens torni a bullir i retirem.
- 40 g de farina de blat de moro (Maizena)

Av. Gral. Mendoza, 2
GIRONA 17001
Tel. 972 208 651
Maluquer Salvador, 13
GIRONA 17002
Tel. 972 227 514 - 972 214 333

PERRUQUERIES

www.johnmary-p.com | joan@johnmary-p.com

Acabat:
Un cop tinguem formades les cassoletes
de pasta filo i les pometes saltejades, omplim aquestes cassoletes amb la poma i
la crema de safrà per sobre. A continuació
decorem al gust.
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- De dilluns a divendres 15e
- Dissabtes, diumenges, festius i nits 15e
- Els menors de 8 anys,

OBERT de 12 a 16 h
i de 19 a 22 h

9e tots els dies

Crta. Aeroport, s/n
17185 VILOBÍ D’ONYAR (Girona)
webmaster@hotmail.com - www.hotelvilobi.com
Per a reserves truqueu al telèfon +34 972 473 483
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MOSSEGADES
L’HOTEL LLEVANT DE LLAFRANC ES REINVENTA I INAUGURA QUATRE ESTANCES DE LUXE I UN NOU ESPAI GASTRONÒMIC
L’històric hotel de gestió familiar aprofita
el canvi generacional per a renovar-se i
oferir noves experiències sensorials als
seus hostes.
La remodelació, amb un cost d’1 milió
d’euros, correspon a la primera fase del
projecte de modernització de l’establiment que finalitzarà d’aquí a 3 anys.
Llafranc, 27 de juliol de 2018. L’Hotel Llevant de Llafranc ha inaugurat aquesta
temporada 4 exclusives habitacions de
luxe dissenyades per Pau Llimona, coautor de projectes de l’equip RCR Arquitectes (Premi Pritzker 2017). La construcció
de les “Estances”, com s’han batejat les
noves habitacions, i la posada en marxa
del nou espai gastronòmic “La Blanca”
responen a l’entrada d’una nova generació
de la família Farrarons al capdavant de la
gestió de l’establiment.
El Llevant, inaugurat el 1935, és un hotel
amb vistes privilegiades situat arran de la
platja de Llafranc. Disposa de 24 cambres
i ha estrenat temporada fent un salt qualitatiu i incorporant quatre habitacions de
luxe a la planta superior –les Estances–
que permeten als seus hostes gaudir de
noves experiències sensorials. Són totes
diferents i han estat batejades segons
el vent que les apadrina: Xaloc, Migjorn,
Garbí i Mestral. Disposen de llit circular
d’estil minimalista de 2,10 m de diàmetre
a 40 cm del terra, cabines de bany i lavabo,
separades per a cada ús i bassa exterior
d’aigua salina climatitzada.
Pau Llimona explica que el seu projecte
ha volgut “mimetitzar espai i paisatge. Un

gran finestral ens transporta enmig del
mar, el sostre emmiralla els seus reflexos
i les cabines d’aigua condueixen la salinitat del Mediterrani a l’interior”. En paraules de la directora del Llevant, Carme
Farrarons, “són cambres pensades per a
gaudir-les des de cada racó que permeten
al viatger viure una experiència intensa i a
la vegada de plena desconnexió al cor de
la Costa Brava. Cada vegada són més els
turistes que busquen experiències de valor, amables, creatives i el Llevant treballa
en aquesta direcció. Estem creant alternatives al clàssic allotjament de sol i mar”.
La nova etapa del Llevant es completa
amb un innovador espai gastronòmic de la
mà del xef basc Eneko Agote, al capdavant
de la cuina de “La Blanca”. Sense perdre
l’essència del Llevant ni restar protagonisme a la cuina tradicional empordanesa,
“La Blanca” suma una nova proposta més
elaborada amb el producte com a protagonista. Segons Agote, “les arrels de l’Empordà es fusionen amb la gastronomia
contemporània europea i sudamericana,
amb una carta que reflecteix la trajectòria
vital i professional de la família”.

Més confort i benestar
Amb una inversió d’1 milió d’euros, la
modernització de l’Hotel Llevant també
ha permès renovar tota la planta baixa de
l’establiment, que inclou la recepció, el
bar i els dos restaurants. El nou hall és
un espai més obert, lluminós i permeable
que permet veure el mar des de qualsevol
angle. També s’ha creat una sala de reunions amb llum natural i capacitat per una
desena de persones dotada amb tecnologia i equipaments digitals. A més, s’han
renovat els sistemes de climatització, tancaments i seguretat de l’edifici.
Es tracta de la primera fase de remodelació de l’històric hotel de Llafranc que es
preveu finalitzar d’aquí a 3 anys amb la
modernització de la totalitat de les habitacions.
Enllaç a fotografies Hotel Llevant:
https://we.tl/3XBVIy16Xc
Més info a: www.hotel-llevant.com
Mima Garriga. T. 686 984 166
mimagarriga@coolmedialab.es

Cada divendres de 13:30 a 14 h

“Converses gastronòmiques amb Paco Baso”
Freqüència Girona 89.9 FM | Freqüència Figueres-La Jonquera 87.8 FM | Freqüència Puigcerdà 92 FM
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BAR MUSICAL
Un clÀssic de les tardes-nits
a Platja d’Aro
Obert cada dia des de les 16.00 h
fins a tancar
El millor ambient amb copes,
festa i tota la diversiÓ
els 365 dies l’any
Terrassa exterior
Al centre de Platja d’Aro
Carrer Miramar, 18

CHEZ ARMAND (1978-2018)

40 anys
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La recepta

Hummus de remolatxa
i iogurt amb formatge feta i nous

Pilar Criado

Les receptes que m’agraden

La d’aquesta ocasió és una recepta molt senzilla tot i
que hi ha una cosa molt, molt important perquè quedi
bé. I és la remolatxa. Ha de ser una remolatxa ben
fresca, comprada crua i bullida a casa, sobretot, no
usis aquestes remolatxes que es venen ja bullides,
pelades i envasades ni tampoc la que ve amb pots de
vidre tallada en juliana.

Ingredients:
• 300 g de remolatxa cuita
• 250 g de cigrons cuits
• 1 all
• 1 cullerada de comí molt
• 2 cullerades d’oli d’oliva verge extra
• Un raig de suc de llimona
• Sal i pebre al gust
• ½ iogurt natural o de cabra
(se n’hi pot afegir més si desitja una textura més
líquida)
• Alguns tacs de formatge feta i un puny de nous per
la guarnició
Preparació:
Posem, al got de la batedora, la remolatxa cuida, els
cigrons cuits, aclarits sota l’aixeta i ben escorreguts,
l’all, el comí, l’oli d’oliva verge extra, el suc de llimona,
la sal i el pebre al gust i el mig iogurt, tot triturat. Si
volem, podem afegir-hi una mica més de iogurt fins
aconseguir la textura desitjada.
Col·loquem el nostre hummus de remolatxa en un vol.
Hi afegim per sobre un rajolí d’oli i, amb l’ajuda d’un
ganivet de punta, dibuixem remolins a la superfície.
Finalment, repartim per sobre uns tacs de formatge
feta i nous triturades.
Es pot menjar acompanyat de pals de pa, nachos o
crudités. També queda molt bo per untar al pa o com a
guarnició de carns o peixos, a mode de puré.
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El producte

El sofregit amb gamba de Palamós
i cranc de Toni Izquierdo,

premi Girona Excel·lent
La trilogia del sofregit de l’Empordà
El sofregit de gamba de Palamós i cranc
forma part d’un pack de dos sofregits
més de dos sabors diferents: el sofregit
tradicional de l’Empordà i el sofregit tradicional de l’Empordà per arròs negre.
El primer és el sofregit de tota la vida que
fan al Mas dels Arcs fa 40 anys, amb ceba
de Figueres, tomata natural madurat en
rama, oli d’oliva i sal. És ideal per a fer
arrossos mixtos de carn i peix com a base
per a fer “platillos”, “mar i muntanya”,...
El segon és el que porta el percentatge de ceba de Figueres més elevat, un
90%, amb un 10% de tomata natural. Per
aconseguir el punt enfosquit per a l’arròs
negre, s’hi afegeix una mica de tinta de
sèpia de la llotja de Palamós. Aquest sofregit està pensat per a fer arròs negre o
fideus negres a la cassola, que por anar
acompanyat per una sèpia, un calamar o
algun altre producte de marisc.

Una conserva de tomata
i marialluïsa
Ja feia anys que el xef del Mas dels Arcs
de Palamós donava voltes a tenir un producte amb el seu nom. Amb la voluntat
inicial de treballar la gamba, de la tradició de fer arrossos del restaurant i de
diverses proves, va sortir aquest producte
que ara ha estat seleccionat com una excel·lència de Girona, d’entre 290 productes gastronòmics. “La idea me la van donar els propis clients”, diu Toni Izquierdo,
“quan em preguntaven com podien fer a
casa un arròs com el nostre”.

El sofregit amb gamba de Palamós i
cranc està fet amb ceba de Figueres, tomata natural, oli d’oliva i un 23% de gamba de Palamós i cranc que li dona el punt
distintiu. Està pensat per fer arrossos,
secs, caldosos, de peix, de marisc, fideus,
fideus arrossegats,... “També està pensat
per fer un suquet: patata trencada, el sofregit, el brou, a mitja cocció, hi posem el
peix i s’ha acabat”, explica Izquierdo. “Si
segueixes l’ordre del manual d’ús que hi
ha a la contra etiqueta del pot, és molt
senzill, i és per a unes 5 persones cada
pot”, diu el xef.

Per complementar la trilogia de l’Empordà, Toni Izquierdo i Mas dels Arcs han
preparat una conserva de tomata natural
feta amb 100% tomata del país madurat
en planta i herba aromàtica de marialluïsa. Feta amb tomata escaldada, triturada
i cuita amb oli d’oliva, infusionada amb la
marialluïsa, que li aporta un toc diferent,
sal i el sucre adient, aquesta conserva
està pensada tant per untar en un senzill pa amb tomàquet amb un raig d’oli
d’oliva, com per a una base de tomata de
pizza, pasta, pasta fresca i arrossos, entre
altres.
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R E S TA U R A N T

SAGARDOTEGI

Carrer Bonastruc de Porta, 4 · Tel. 972 225 975 · GIRONA
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Perfil de dona

“Actualment, hi ha major
oferta de feina que
demanda al sector”

Sandra Gard
Directora de l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà

A què et dedicaves abans de ser directora de l’escola?

Tècnica en empreses i activitats turístiques i màster en Direcció d’Empreses
Hoteleres del CETT, fa 3 anys que dirigeix l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà. No provinent del món de l’hostaleria,
fa 13 anys que es dedica a la formació
empresarial. Parla alemany, anglès i
francès.

He regentat un negoci turístic propi durant dotze anys. Teníem un negoci d’excursions en Quad pel qual vaig guanyar un
premi emprenedor a la universitat de turisme de Barcelona, el CETT. I abans vaig
ser subdirectora d’un càmping durant deu
anys. La direcció de l’escola és a càrrec
de l’associació per a la formació professional a l’Alt Empordà de la qual en soc la
coordinadora general.
Quin balanç fas d’aquests 3 anys al capdavant de l’escola?
Molt positiu. Som un gran equip de persones enfocades a un major reconeixe-

ment del sector mitjançant la formació de
professionals i la dignificació del nostre
sector. Són 3 anys de lluita constant, sempre gestionant persones i procurant una
estabilitat sense descuidar components
d’innovació i millora. En fi, una feina per
no avorrir-se i per aprendre diàriament.
Amb quines dificultats t’has trobat?
Una de les qüestions que ens està costant
més, actualment, és cobrir totes les demandes de feina que tenim. Són moltes
les empreses del sector de l’hostaleria i
de la restauració que confien en nosaltres
per trobar el seu personal, i el cert és que
hi ha major oferta de feina al sector que
demanda.
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Has introduït alguna novetat o canvi a
l’escola?
Bé, els canvis de direcció sempre són canvis d’estil. El lideratge de les empreses i,
en aquest cas, de l’associació és sempre
un reflex de la manera de fer de les persones que estan al capdavant. Per mi, un
dels objectius des del primer moment ha
estat que l’equip prengués consciència
que la formació no només va d’ensenyar
la professió sinó que formem persones,
és a dir, transmetem valors i aquests han
d’estar alineats sempre amb el servei a
les persones i amb la millora contínua. Un
bon professional no només és aquell que
sap fer la feina, sinó aquell que la sap fer
bé i s’implica i compromet amb allò que
fa. També hem volgut apropar l’escola a la
població, a persones que volen cuinar pel
sol plaer de fer-ho. Hem introduït activitats i tallers lúdics que tenen a veure amb
poder gaudir d’un magnífic espai de primer ordre com són les cuines de l’escola.
Això ha fet que el nostre centre adquireixi
visibilitat i accessibilitat. La nostra intenció és introduir de forma puntual algunes
de les receptes més innovadores i atractives en el menú diari que servim al restaurant obert al públic de dilluns a divendres.
Quin és el principal objectiu de l’escola
d’hostaleria?
Esdevenir el referent de la professionalització del sector a la comarca. Hem de treballar incessantment perquè empresaris,
alumnes, empreses alimentàries i de restauració, stakeholders, administracions,
etc... ens identifiquin com el centre que
pot donar sortida a les seves necessitats.
Que el sector sàpiga que sempre estem a
disposició d’organitzar aquell esdeveniment o formació adhoc que sigui requerida i que ajudi a qualsevol d’aquests agents
a aconseguir allò que necessita.
Quin és el curs més demandat?
El Diploma d’especialització en cuina i
serveis de restauració. És un curs que
garanteix l’accés al món laboral. Amb
aquest curs, dos dels nostres alumnes
han fet les pràctiques en restaurants amb
estrella Michelin, han aconseguit consolidar la seva relació laboral i prosperar.
La resta ha trobat feina en restaurants
i hotels de prestigi de la comarca. És un
curs eminentment pràctic que aglutina,
en un curs escolar, les dues disciplines i
que permet a l’estudiant desenvolupar les
seves habilitats en escenaris reals com el
propi restaurant de l’escola.
Els alumnes que venen al centre volen
ser un Ferran Adrià o un Joan Roca?
Durant uns anys, s’apuntaven alumnes
amb una idea molt idíl·lica del que era
el món de la cuina. Durant un temps, va
estar molt distorsionada la imatge del
cuiner. Ara sembla que la gent torna a tenir un criteri més real.

Quin és el paper de l’escola durant l’estiu?
Hi feu alguna activitat o es descansa?
Tenim un casal d’estiu vinculat a la cuina
que té molt d’èxit, de l’última setmana de
juny a finals d’agost amb horari de matí i
tarda. Ja és la vuitena edició. Combinem
cuina i pastisseria amb activitats lúdiques
a l’escola.
Preveieu introduir algun curs nou de cara
a l’any vinent?
L’any vinent, atenent a la gran demanda
que estem rebent per part de les empreses, tenim previst tot un cicle de formació
empresarial. Formació que està basada,
en primera instància, en l’anàlisi de les
mancances dels establiments i que neix
a partir de la proposta de millora que
els nostres professionals recomanen als
gestors. Inclou, com no pot ser d’altra manera, els àmbits de la cuina i la sala, però
també la comunicació i el màrqueting i
eines pròpies de gestió de negoci de restauració. També tenim previst iniciar un
cicle de tallers de “cuines del món” en el
que convidarem a diversos professionals
procedents de diferents països a compar-

tir els seus coneixements. Aquests tallers
estan previstos tant per les persones particulars que ho vulguin fer de forma amateur, com pels professionals que vulguin
ampliar els seus coneixements per poder-los aplicar a la seva feina.
Tu no vens del món de l’hostaleria sinó
del món empresarial, amb què creus que
t’ha beneficiat i perjudicat per dirigir l’escola?
Potser en un principi les persones que no
coneixien la meva trajectòria em preguntaven per les meves habilitats culinàries i
donaven per fet que per dirigir una escola
d’hostaleria s’havia de saber cuinar. Amb
el temps ha quedat palès que si t’envoltes
de bons professionals que coneguin molt
bé la seva feina i que estiguin disposats
a treballar i a donar el millor de si mateixos en pro de l’equip, la gestió passa
per acompanyar-los, orientar-los, motivar-los i vetllar pel bon funcionament de
tot plegat.
Això vol dir que no te’n surts a la cuina?

Millor no us ho explico. Soc definitivament millor gestora que cuinera [riu].

34 | www.gironagastronomica.cat

La vinya

Els còctels

Agustí Ensesa

Mariona Vilanova

Sommelier

El cava de Blanes

Barmaid professional

Milkyway
Ingredients
• 8 cl. de suc de cactus
• 5’5 cl. de ginebra
• 1’5 cl. de licor de síndria
• 1 cl. de llima
• 0’5 cl. de puré de gerds

Mar, Terra i Cava. La il·lusió d’una família per recuperar un conreu que abans marcava el calendari vital de la població ha estat el
motor d’aquest projecte. I, també, la il·lusió per conservar una tradició arrelada a la població: la producció de cava. Com a Marines i
boscatges, obra de Joaquim Ruyra, escriptor estretament vinculat a
Blanes, el mar i la muntanya són elements essencials a la finca de
Ses Vernes. La proximitat del mar i la seva ubicació al paratge dels
Tres Turons defineixen les característiques d’aquesta vinya blanenca
que es vol filla de la tradició vitivinícola de la contrada.
El fruit d’una terra. Els nostres caves de Ses Vernes volen transmetre la llum i l’alegria que Ruyra atribuïa a la població on han nascut.
En honor del mestre, hem batejat el nostre cava rosat com a “Vinya
de Rosa”, en evocació del seu recull de narracions Pinya de Rosa, tot
fent un joc de paraules que lliga amb l’esperit alegre i una mica sorneguer del país. Per subratllar la dedicació, les puntes de les tires
de ceps que fan el “Vinya de Rosa”, tenen plantats rosers que donen
un toc de color i originalitat a la vinya.
Fets amb raïm de Blanes. Fruit d’unes úniques quarteres de vinya,
el raïm de Ses Vernes ha estat obtingut amb un amorós procés de
conreu que passa pel manteniment continuat de la vinya, culmina
amb la verema manual que permet una rigorosa selecció dels gotims i acaba amb una elaboració artesanal del cava. Tot, amb l’objectiu d’oferir, a cada ampolla, el millor producte que aquesta terra
i aquest clima poden donar. El resultat són uns caves originals de
producció limitada fets únicament amb els propis raïms de Ses Vernes: Garnatxa i Monastrell, pel cava rosat, i Pansa Blanca i Malvasia,
pel cava blanc. “El vi neix a la vinya” i és per aquesta circumstància
que els caves Ses Vernes i BlanesSigNature siguin els autèntics i
únics caves que estan fets amb raïms de Blanes.
Per a més informació: www.sesvernes.com

Nykteri’s Cocktail Bar

Santa Llúcia, 4, bxs. - 17004 Girona
Tel. 972 426 941 - 686 765 065
nykteriscocktailbar@gmail.com

Preparació
En una coctelera posarem 5 o 6 glaçons i, amb l’ajuda d’una cullera imperial remourem per tal de refredar-la. En cas de no disposar
de cullera, també podeu refredar la coctelera sacsejant-la amb
força uns segons. Qualsevol de les dues maneres us servirà, el
més important però, tan si feu una o l’altra, és que traieu de l’interior de la coctelera l’aigua sobrant.
Un cop fet aquest pas, passarem a introduir els ingredients en l’ordre de la recepta i, posteriorment, batrem enèrgicament durant
uns segons. El got per servir que hem escollit en aquest cas és un
got de beguda llarga que, prèviament, hem omplert amb gel picat
perquè ens quedi una combinació ben freda.
El Milkyway és el cocktail que vam crear al Nykteri’s Cocktail Bar
pel passat Girona Temps de Flors juntament amb el Blossom, un
Gin&Tonic amb temàtica floral elaborat amb una ginebra casolana
de cirera i violeta. Si heu vingut a tastar-lo ja sabreu que la presentació és força vistosa amb gel sec i una decoració que simula
l’espai, fent honor al seu nom.
De color vermellós, el Milkyway és un cocktail afruitat d’allò més
refrescant gràcies a la
base del suc de cactus
i el cítric de la llima. La
força de gin equilibra
la dolçor que aporta
el licor de síndria i el
puré de gerds. Un còctel d’allò més estiuenc
i sorprenent per la
barreja de gustos que
deixen una sensació
molt fresca a la boca
amb un bon equilibri
entre l’alcohol i la resta
d’ingredients. En definitiva, que si encara
no l’heu tastat, esteu
de sort perquè tots dos
còctels són a la nostra
carta des del passat
mes de maig. Ja sabeu, mai la Via Làctea
havia estat tan a prop.
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La inscripció ja està oberta!
–Possibilitat de beques–
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Viatge recomanat

Filipines es reinventa
Tot i haver estat gairebé 3 segles sota domini espanyol durant molts anys, no vam saber gairebé res del remot arxipèlag de Filipines,
integrat per més de 7.000 illes.
Sabíem que se situava al Pacífic, que la seva capital era Manila i poca cosa més.
Ara, Filipines es reinventa com el nou destí oriental de moda: surf, plantacions d’arròs infinites, platges de sorra blanca envoltades
de palmeres, esculls de coralls increïbles per submergir-se, illes sense turistes per sentir-nos com a nàufrags,... desconnexió total!!!
Algunes de les illes, entre moltes altres, que no ens podem oblidar de visitar són:

Illa de Palawan

Aquesta illa, ubicada al nord de Palawan,
és una illa ideal pels amants del busseig.
Hi existeixen increïbles espècies de peixos, coralls i, en ocasions, es pot veure el
tauró balena.
Illa de Cebu

Aquí podem trobar la capital de Filipines,
Manila, i cap al nord a unes sis hores en
cotxe. Podem trobar grans extensions de
terrasses d’arròs. Manila té més de 15
milions d’habitants. És força caòtica però
es poden trobar indrets d’interès com el
Barri d’intramuros, Xinatown o el mercat
de Quiapo. També es pot visitar la divertida
i enyorable “The inflatable island”.
Illa de Bohol

La capital, Puerto Princesa, ubicada a
l’oest del país. És un dels llocs preferits de
la gent local com a destí de vacances per
la varietat de serveis d’entreteniment que
ens ofereix. En aquesta illa podem practicar l’island hopping, que és el salt d’illa
a illa.

Es troba a les Bisayes Centrals. És el centre econòmic més important de Filipines.
A la capital de Cebu City, podrem visitar La
Cruz de Magallanes i el fort de San Pedro,
construït per defensar-se dels atacs dels
musulmans i europeus.
Illa de Boracay

Ubicada al centre de Filipines, aquesta illa
ens deixa gaudir de les xocolates hills, una
formació de turons que, segons l’època de
l’any en la seva forma i color ens recorda a
una caixa de bombons.

A l’est d’aquesta illa, ens hi podem passar alguns dies visitant les diferents zones
deshabitades i espectaculars.
Illa de Coron
Aquesta illa és coneguda com a l’Eivissa
Filipina pel seu ambient alegre i festiu en
tot moment.
Illa de Luzon

En aquesta illa, també podrem veure-hi el
Tarsier, el primat més petit del món, i podrem gaudir de les seves platges, com no.
El millor de tot és la gent local, sempre disposada a ajudar i a comunicar-se
perquè la nostra estada al seu país sigui
excepcional. Definitivament, les illes Filipines ens ofereixen molta varietat de paisatges i aventures. Si l’aventura et crida,
no deixis passar l’oportunitat de visitar
aquest país!
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Recomanem

Bar de Vins a l’Escala

El sommelier Rafel Sabadí i la seva dona, Helena Juher, fa
ben poc que han obert l’Uain, un bar de vins a l’Escala on comercialitzen vins de tot el món i on també s’hi pot menjar.

D’on surt el nom de Uain?
[Rafel] Vam estar donant-t’hi moltes voltes. Teníem clar que
havia de ser un nom curt que la gent recordés i que estigués
relacionat amb el vi. Vam estar mirant noms de l’antiga Grècia,
noms romans, relacionats amb Empúries però al final no ens
van acabar de convèncer. Un dia, parlant-ne, va sortir la paraula Uain que és la fonètica del nom “vi” en anglès. És un joc de
paraules que fa que la gent pensi una mica i que un cop ho sap,
se’n recordi.
Com va sortir la idea de muntar aquest establiment?
[Helena] Va ser una idea mútua. Volíem alguna cosa petita, més
específica del món del vi que és la passió d’en Rafel. Volíem fer
alguna cosa nostra, més personal.
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Sempre seràs en Rafel del restaurant el Roser de l’Escala
[Rafel] Tu ho has dit. Venim d’una família d’hotelers, som la tercera generació. Jo sé que el Roser 2 és el projecte del meu
pare i el Roser, el del meu avi. Amb la meva dona, volíem el
nostre projecte personal enfocat al món del vi que és la meva
especialitat. Tinc clar que tinc una etiqueta que em va molt bé
perquè no comencem de 0 i tinc la trajectòria d’aquests 23 anys
al Roser 2 però comença una nova etapa.
A l’Uain es poden comprar vins a preu de botiga?
[Rafel] A preu de botiga, més un suplement de 5 euros pel servei. L’avantatge és que la gent vingui aquí a veure vi. Que mengi
però que el preu no sigui un inconvenient. Tenim vins de gamma
alta a preus molt competitius.
El producte és el vi però la cuina també és excel·lent
[Helena] Són plats per compartir. Hi ha les dues opcions: fer
una copa de vi amb un snack o agafar alguns plats que estan
pensats per compartir, per poder provar vàries coses. Intentem
aportar la millor matèria prima. La tonyina, l’oli d’oliva,... tot
perquè en boca hi hagi aquesta satisfacció. La matèria prima
es nota quan és bona. El local ens ha quedat molt bonic i acollidor, el nivell de vins és espectacular, el que no volem és que el
menjar no estigui a l’alçada.
Teniu vins francesos, alemanys, austríacs, de tot el món
[Rafel] No em tanco a una sola zona. La idea és que siguin vins
singulars, que estiguin una mica fora dels circuits comercials,
darrere els quals hi ha hagut una feina de recerca per descobrir-los. Volem que la gent pugui viatjar per tot el món sense la
necessitat de moure’s de la taula, sense aixecar-te de la cadira.

C/ Germans Masferrer, 24 | 17130 L’Escala | Tel. 972 04 05 45
Horari: de 13.00 a 15.00 i de 19.30 a 23.00 h | Diumenge tancat i dilluns només obert a la nit
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· CUINA CASOLANA
· PER ENCÀRREC OBRIM
QUALSEVOL DIA

Durant el mes d’agost,
els dissabtes tenim tancat!

TENI

M OB
ERT
TOT
L’EST
IU!
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MOSSEGADES

8ª CATA-CONCURS “ELS VINS PREFERITS DE LA DONA”
La cata anual “Els vins preferits de la dona” és la fita principal d’AMAVI, avalada per la Unió Espanyola de Catadors (UEC),
la Federació Espanyola del Vi (FEV) i la Fundació per la Cultura
del Vi. Es divideix en dues fases, una de professional i una altra
d’amateur.
La cita professional va tenir lloc el passat 16 de maig. Un grup
de dones professionals de contrastada experiència i prestigi en
el món del vi van valorar els vins concursants i van adjudicar els
premis “Racimo Gran Oro”, “Oro” i “Plata” en les seves diferents
categories. Aquests vins ja guardonats van ser catats, posteriorment, pel jurat amateur.

Categoria 1 - VINS BLANCS
GRAN OR		
Mireia 2017
		
Bodegas Pinord
OR		
Sameirás 2017
		
Antonio Cajide Gulín
PLATA		
Diamante Verdejo 2017
		
Bodegas Franco Españolas
Categoria 2 - VINS BLANCS FERMENTATS EN BARRICA
GRAN OR		
O Luar do Sil Fermentado en Barrica 2015
		
O Luar do Sil
OR		
Felix Azpilicueta Colección Privada Blanco 		
		
2016
		
Bodegas Felix Azpilicueta
PLATA		
1040
		
Antonio Cajide Gulín

Categoria 3 - VINS ROSATS
GRAN OR
Borsao Selección Rosado 2017
		
Bodegas Borsao
OR		
Señorío de Villarrica Rosé 2017
		
Señorío de Villarrica
PLATA		
Izadi Larrosa 2017
		
Bodegas Izadi
Categoria 4 - VINS NEGRES JOVES SENSE FUSTA
GRAN OR
Pizarras de Otero 2017
		
Adegas Galegas
OR		
7 Navas Joven 2016
		
Grupo Garnacha Alto Alberche
PLATA		
Altos del Cabriel 2017
		
Bod. Coop. San Antonio Abad
Categoria 5 - VINOS NEGRES AMB FUSTA
GRAN OR
Braó 2015
		
Acustic Celler
OR		
Secastilla 2013
		
Viñas del Vero
PLATA		
Borsao Bole Roble 2015
		
Bodegas Borsao
Categoria 6 - VINS ESPUMOSOS
GRAN OR
Roger Goulart Brut Nature Reserva
		
Roger Goulart
OR		
Faustino Cava Brut
		
Bodegas Faustino
PLATA		
Segura Viudas Brut Rosé
		
Segura Viudas
Categoria 7 - VINS GENEROSOS
GRAN OR
Vall de Xaló Giró
		
Bodegas Xaló
OR		
Vall de Xaló Moscatel
		
Bodegas Xaló
PLATA		
Pedro Ximénez
		
Fernando de Castilla
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BAR RESTAURANT BRASERIA
* N
OV
A G
ER
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CIA

*

Bar Restaurant Bo de Bo
Especialitat en:
arrossos i bacallà

Menú diari a 11’75 euros
40 primers a escollir
40 segons a escollir
40 postres a escollir
Menú de cap de setmana a 17 euros
Amplis menjadors · Aparcament

Obert cada dia

Carrer Adri, 15 · Girona · T. 872 08 13 95
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RESTAURANT
LA BRASA DE QUART
M e n ú

i

C a r t a

Vine a dinar o sopar a la nostra terrassa
Dissabtes, sopar-ball amb música en viu!
Menú carn a la brasa
MENÚ DIARI: 11 EUROS
MENÚ CAP DE SETMANA: 18 EUROS

Carretera de Girona a Quart. A 3 km de Girona centre (Zona La Creueta)
17242 QUART-GIRONA - T. 972 298 034
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GUIA GASTRONÒMICA
Can Mià

T. 972 594 246
Palol de Revardit (Girona)
www.peremia.com

Criança pròpia de les aus a l’entorn del restaurant.
Plats casolans.
La cuina del xup-xup.
El rei dels rostits.
Parc amb més de 3.000 aus a plena natura.
Obert al migdia de dimecres a diumenge.

Kroker’s
Kroker’s, és la pizzeria de Girona! Pizzeria, pasta,
plats combinats, entrepans, amanides, compleT. 972 22 51 30
ments. Sempre estem incorporant noves pizzes!
Crta. Sant Gregori, 14
Tenim terrassa amb televisió exterior i amplis apar17004 Girona (Cinemes OCINE 3D)
caments. Estem a tocar els cinemes Oscar. FEM
krokersgirona@gmail.com
UNA PIZZA?
www.krokersgirona.com

Siloc

T. 972 468 481
Crta. dels Àngels, km 0,2
La Creueta (Girona)
info@restaurantsiloc.com
www.restaurantsiloc.com

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 16,50 euros i un altre, a
24,00 E IVA inclòs. Els caps de setmana, menú a 26,50
E i cada dia, una extensa carta amb plats segons la
temporada. A part dels seus menús, també preparen
menús per al vostre casament, aniversari, per dinars
o sopars d’empresa i per a grups adaptats al vostre
pressupost.
Obert de dijous a dilluns migdia de 13 a 16 hores
i de dijous a dissabte nit de 20,30 a 23 hores

Noray

Hotel Port Salins
T. 902 454 700 - 972 456 047
Av. Fages de Climent, 10-15
Empuriabrava (Girona)
info@hotelportsalins.com
www.hotelportsalins.com

Una cuina pròpia, de la terra, de temporada. Mediterrània.
Oferim una carta elaborada acuradament que introdueix els productes quan estan en el seu moment òptim.
Un ambient agradable i tranquil, on pot gaudir d’una
gran vetllada a la vora del canal més ample d’Empuriabrava.
El nostre objectiu: la seva satisfacció.

Restaurant Aiguaviva
El menú de migdia, a 12 E, 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
és una de les especialitats així com els arrossos.

T. 972 394 221
Crta. Girona a Santa Coloma de De dimarts a divendres menú migdia a 12 euros
Farners, s/n - Aiguaviva (Girona) i carta. Caps de setmana i festius carta.
barrestaurantaiguaviva@gmail.com
Dilluns tancat
Vacances del 16 dagost al 5 de setembre
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LLIBRES
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