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EDITORIAL

Paco Baso, Director de Girona Gastronòmica
pacobaso@gmail.com

És Nadal, festa gastronòmica
Quan arriba Nadal, no sé per què (em dec fer gran) em venen a la memòria aquells plats de festa en família.
Els plats de la mare. L’escudella i la carn d’olla, els canelons, la cassola de rostit, els torrons, les neules
i el cava. Ara, això, ho mengem i bevem tot l’any i, a més, ens és més fàcil agafar la família i anar a fer un
àpat al restaurant. De fet, són molts els establiments, cada cop més, els que obren per aquestes festes de
Nadal, Sant Esteve i el primer dia de l’any tot i que jo prefereixo celebrar-ho a casa amb amics o familiars.
Molts diuen que, per aquestes festes, els restaurants són més cars i no és veritat. Cal tenir en compte, i no
és un tema menor, que el personal que treballa en aquests dies tan senyalats també li agradaria estar en
família i que, el fet de no poder perquè ens serveixen a nosaltres, té un preu.
Jo penso, sincerament, que en aquestes dates no hem d’obsessionar-nos excessivament amb els preus. El
que té valor és el fet de reunir-nos amb amics o família, i poder menjar allò que ens ve de gust a un preu
raonable. L’important és la companyia i conversar. Jo us convido a deixar els telèfons mòbils a l’entrada i a
recuperar una mica l’essència del Nadal de fa uns anys enrere.
En nom de tot l’equip de Girona Gastronòmica, us desitgem molt bones i gastronòmiques festes, que ja
tindrem el gener per fer règim!
Feliç any 2019!
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MENJA’T EL CINE

Pitu Anaya, Periodista

La cuinera del president
CRÈDITS: País: França | Estrena: 2012 | Director: Christian Vincent | Guió: Etienne Comar,
Christian Vincent | Fotografia: Laurent Dailland | Durada: 95 Minuts | Repartiment:
Catherine Frot, Jean D’ormesson, Hippolyte Girardot, Arthur Dupont
SINOPSI: Pel·lícula inspirada en la cuinera privada del president francès François Miterrand.
La senyora, que es deia Hortense Laborie, va ser l’encarregada de cuinar pel president i
pels seus convidats al Palau de l’Elisi. La pel·lícula està tractada com un fals documental, ja
que tot i ser un cas real, la història està basada en la seva vida, per això, hi trobem molt de
flashback.

Les saveurs du palais
Aquest és el títol original de la pel·lícula de Christian
Vincent. A casa nostra es va canviar per un altre de més
comercial, que de fet, és el resum de la història. El guió
va néixer d’un article publicat al diari Le Monde, va ser el
productor Etienne Comar que el va llegir. Aquell article
parlava d’una dona cuinera, senzilla i autèntica que va servir durant dos anys el president de la República. Hortense,
provenia del Perigord, una zona al sud-est de França.
El guió ens proposa una lluita constant de la xef a la cuina,
lloc on habitualment manen els homes. La plena confiança
del president, farà que pugui aguantar els atacs i recels
dels seus companys de la cuina.
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Els diferents flashback que es veuen a la pel·lícula ens ensenyen a la cuinera abans d’arribar a ser la xef del Palau.
L’actriu Catherine Frot va ser nominada als Premis Cesar
com a millor actriu encara que no va guanyar. La història
dels personatges tenen molt a veure amb els plats ja que
el president li demana a la cuinera, menjar tradicional, el
de tota la vida. Quan es tracta de rebre els convidats a Palau li demana que faci cuina moderna i elaborada. Per això
a la pel·lícula hi surten plats com torrades amb mantega i
trufes negres, ostres de la Bretanya, col farcida amb salmó
d’Escòcia i el gran Pastís Saint Honoré.
Bon profit.

Pots trobar la revista
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LA SALSA

Toni Vallory, President de Girona Bons Fogons

Taula de Nadal
amb tocs grocs
Ara fa uns mesos es va publicar un llibre solidari, el Receptari Groc. Un llibre de receptes on el fil conductor de
tots els plats que s’hi explicaven era el color groc.
Sota la coordinació de la cuinera i activista Ada Parellada
i fotografia d’en Dani Codina, es va aconseguir un llibre
de receptes diferent, reivindicatiu d’una llibertat de la
que no gaudim, un llibre fet pensant amb aquells qui estant patint la brutal, injusta i il·legal repressió d’un estat
hereu directe del franquisme que ens té colonitzats ja fa
masses anys.

ens costa gens i és un bon exercici per a mostrar-nos solidaris i no oblidar aquells representants electes nostres
que per seguir el nostre dictat, no podran seure a la taula
de Nadal amb les seves famílies.

La lectura d’aquest llibre sumat a les noves injustícies
i abusos que pateix diàriament i de manera creixent el
nostre petit país, m’han portat a pensar que d’aquí pocs
dies serà Nadal i, tot i la repressió absurda i estúpida
d’aquest Estat Espanyol que estan patint centenars de
catalans, i mentre ens anem preparant per al moment
que tard o d’hora acabarà arribant, cal continuar fent la
nostra vida amb normalitat però sense oblidar aquells
que estan patint l’exili, la presó o la vergonyosa persecució d’un sistema judicial ara ja en total decadència, desprestigiat del tot i per tothom.
Tal vegada és millor no parlar en profunditat de segons
quins temes a les taules familiars festives però aquest
Nadal no hauria de faltar el color groc a la taula de cap
casa de gent de bé que cregui en la llibertat i la democràcia. Hi ha centenars de plats que tenen o hi podem
posar un toc de color groc: ou filat, safrà, cúrcuma, plàtan, llimona, pinya, mango, polenta, curri, patates xips,
flams, gelats, truites, beixamels, pollastres i galets. No
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EL REBOST NUTRICIONAL

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

El nou etiquetatge frontal
ens ajudarà a millorar la compra?
Cada nou any ens regala novetats... I
el 2019 en tindrem sobre una estratègia col·lectiva que ens ha d’ajudar
a millorar la cistella de la compra i
l’alimentació de la família. O aquest
n’és l’objectiu. A menys que un/a es
deixi assessorar per una millora alimentària per part d’un/a dietista-nutricionista, la prevalença en augment
d’obesitat i sobrepès estimada pels
propers anys, a Europa, no deixa
indiferent a ningú. I cal que l’Administració Pública dicti legislacions
alimentàries i engegui projectes
transversals que ajudin a frenar-ho.
Una d’elles, i molt esperançadora,
és la implantació del nou etiquetatge
frontal, el “Nutri-Score” (o dit d’altra
manera, l’etiquetatge nutricional per
puntuació), que veurà la llum d’aquí a
uns mesos (sense data determinada
a dia d’avui). Aquest etiquetatge colorit “treballarà” a mena de semàfor
(de 5 colors, del verd més o menys
intens, passant pel groc i taronja, al
vermell), tenint en compte aspectes
nutricionals i energètics per cada
100 grams de producte; i no simplement per porció comestible (com els
agradaria que fos als fabricants, que

ens presenten porcions ridícules i
irreals per a poder “justificar” un millor perfil nutricional dels seus ultraprocessats).
Aquest nou semàfor Nutri-Score
s’adopta de França, però cal que se li
faci els ajustaments necessaris per
a un patró dietètic mediterrani, i s’hi
integrin més aspectes que el contingut de nutrients conflictius (greixos
saturats, sucres, sodi i Kcal), o bé
el dels beneficiosos (proteïnes, fibra i ingredients d’origen vegetal).
Tindran en compte la llarga llista
d’additius alimentaris? La presència
d’edulcorats acalòrics? O bé l’habitualitat en el seu consum? S’ha de
constituir un comitè d’experts en la
matèria perquè l’acabi de definir, i es
pugui implementar, obligatòriament
o de forma opcional? I això suposa
mesos d’espera.
En tot cas, què sabem a dia d’avui?
Que només s’aplicarà a productes
envasats amb més d’un ingredient
(per tant, no serà aplicable a l’oli, el
sucre, la sal, les espècies i les herbes aromàtiques, la farina, la llet, la
mel, els ous, les verdures, les horta-
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lisses i les fruites de la quarta gamma, els fruits de closca al natural i
torrats, els llegums en sec, l’arròs,
la pasta alimentària simple, el peix
i la carn refrigerats i congelats, el
cafè al natural i el cacau pur). Sabem
que ens servirà exclusivament per
a comparar productes de diferents
marques dins un mateix tipus: entre
tipus de galetes, de cereals d’esmorzar, xocolates, postres lactis o entre
snacks. Però no entre grups. Sabem
que la coloració i la lletra designada
(A a E) serà resultat d’un càlcul basat en algoritmes, que ens permetrà
reconèixer si aquest producte envasat ens convé, o no, en base a la seva
totalitat nutricional; i no pas selectivament per nutrient, com indiquen la
resta de semàfors existents.
Per tant, podríem ja confirmar que,
si com a consumidors, fem cas
d’aquesta nova classificació, i anem
discriminant de la dieta productes
amb coloració taronja i vermella, en
pocs anys observarem una millora
en els nostres indicadors de salut i
benestar.

CUINES DEL MÓN

Jaume Fàbrega, Autor de l’enciclopèdia de la gastronomia

La cuina africana
Saô Tomé i Príncipe, Gabon, Congo,
Zaire i República Centrafricana.
L’Àfrica centreoriental inclou sabanes i praderies, així com el llac Victòria, el més gran d’Àfrica. L’anglès
hi és la llengua dominant, cohabitant
amb el vigorós suahili, que funciona
també de lingua franca, al costat del
bemba, el kinyarwanda, el nyanja i el
francès colonial. Hi trobem Uganda,
Ruanda, Kenya, Burundi, Zàmbia,
Tanzània i Malawi.
A Àfrica hi trobem el Magrib i Egipte
i el que anomenen Àfrica subsahariana. Quan parlem de l’Àfrica subsahariana ens referim a la part que geogràficament es troba sota el desert del
Sàhara, el més gran del món, –corresponent doncs al que se’n deia l’Àfrica
negra–, per contraposició al Magrib i
Egipte, –que inclou la part més substancial del continent. És una zona que
ha posseït civilitzacions autòctones
ben brillants com la de Benin–, però
que, històricament, va ser desestructurada per la irrupció del colonialisme
europeu– que va trossejar el continent
en estats del tot artificials- i el crim
de l’esclavitud, practicat a l’uníson per
islàmics i cristians.
La cuina de l’Àfrica subsahariana,
doncs, es defineix, d’una banda, a través dels influxos climàtics– es tracta
de climes tropicals i de sabana, però
també en progressiva desertització,
com el Sahel, fins a un clima de tipus
mediterrani al sud del continent–, de
les rutes del comerç i l’esclavitud,
la influència religiosa –animista, islàmica i cristiana– i un clar rerefons
colonial –britànic, francès, portuguès,
alemany, neerlandès...

El nord-est inclou Egipte– que, no
obstant, situem dins la regió del nord
i del Magrib–, Eritrea –recentment independitzada–, Djibouti, Sudan i Etiòpia. Es tracta d’una regió d’una forta
empremta històrica i fins religiosa, ja
que inclou els primitius cristians, jueus –els falaixes–, musulmans i també animistes.
L’Àfrica occidental inclou el primer
estat negre de l’època moderna, Libèria, a més de Ghana, Guinea, Guinea
Bissau, Sierra Leone, Costa d’Ivori,
Togo, Benín, Nigèria, Níger, Burkina,
Mali, Mauritània, Senegal i Gàmbia–
punt principal d’emigració cap a Catalunya. Són països que, a part de les
llengües pròpies, mantenen l´influx
lingüístic colonial a través de l’anglès,
el francès i el portuguès. Produeixen
cafè, cacau i peix.
L’Àfrica central té el Congo com a
riu principal i és coberta per la selva
tropical. Espanyols i portuguesos hi
van deixar la seva empremta i, especialment, la del comerç d’esclaus.
Els francesos i belgues el francès. Els
estats fruit de la descolonització són
Txad, Camerun, Guinea Equatorial,

1 0 | Núm. 38 · DESEM BR E 2018 - GE NE R 2019

El sud d’Àfrica inclou Namíbia independitzada de la República de Sudàfrica el 1990, Angola, Zimbabwue,
Moçambic, Swaziland i Lesotho. El
nord és de clima tropical i el sud de
clima temperat, de tipus mediterrani –com es pot veure en la producció
de vins. Són zones d’influx portuguès,
britànic i neerlandès. Cap a l’est s’hi
noten les influències àrabs i índies.
La cuina africana de diari es basa en
un plat únic i, segons la religió (els
musulmans tenen prohibit el porcí
l’alcohol, però no els animistes o els
cristians) es beu aiguardent de palma
o altres alcohols, o bé tes diversos,
refrescos, etc. Altrament, nombrosos
tabús de caire religiós o ancestral
afecten al consum de certs aliments;
igualment, és notòria la presència
d’una cuina sagrada, per als dés.
Aquest plat únic, segons la zona, es
basa en l’arròs, el mill, tubèrculs (com
la iuca, el nyame o nyam la malanga),
llegums i verdures i, si se’n disposa,
peix (a vegades sec o fumat), carn
(pollastre, xai i fins animals de caça
autòctons)– entesa més com a condiment que com a aliment– i fruita.
És una cuina condimentada, que pot
assolir gustos tan deliciosos com in-

CUINES DEL MÓN
oblidables. El piripiri (bitxo) és d’ús
universal, així com l’oli de palma i,
curiosament, els cubets de brou concentrat, sobretot en la cuina urbana,
així com el gingebre i herbes diverses.
Hi són presents els plàtans de fregir o
verds, el blat de moro, la ceba, l’all, el
tomàquet, els cacauets (per a salses),
l’ocra o gombó, l’alvocat, l’albergínia,
els espinacs, carbassons i carbasses,
les patates, el coco, la guanàbana, la
papaia, la pinya americana, el moniato, les fulles de mandioca, el baobab.
Alguns productes procedeixen d’Amèrica i d’Europa, i s’hi ha aclimatat molt
bé, i d’altres, inequívocament africans,
a causa dels corrents migratoris, ja es
poden trobar a Europa, com també, en
algun cas, van fer el camí d’Amèrica
seguit l’infame camí de l’esclavitud.

Moamba
La moamba (Congo), Muamba
(Angola), etc. és un pollastre
guisat que admet moltes fórmules
casolanes. Aquesta és del Congo.
La moamba és un puré de nou
de palma que es pot trobar ja
preparada a les botigues de
productes africans. He fruït molt
d’aquest plat, tant a Àfrica com
a Portugal –Moamba de galinha.
És un dels millors de gallina o
pollastre que he menjat mai.

Jaume Fàbrega (Associació d’Escriptors
en Llengua Catalana)

Ingredients:
-1 pollastre
-1 ceba mitjana
-1 cabeça d’alls
-1 fulla de llorer
-1 tros d’api
-pebre, sal, nou moscada
-2 gots de moamba

Jaume Fàbrega

Elaboració:

Jaume Fàbrega
Bona Vida
Gastronomia Catalana
Catalan Cooking

Talleu el pollastre a trossos menuts
(a vuitens, per exemple, o com per
platillo; també s’hi posa el pedrer,
el coll, etc.). Poseu una cassola
al foc amb oli i feu-los sofregir.
Afegiu-hi la ceba picada, els alls
picats, el llorer, sal, nou moscada.
Acabeu-ho de fer sofregir tot

junt. Al cap d’uns cinc minuts de
continuar la cocció, remenant-ho,
hi afegiu el brou i la moamba i ho
acabeu de fer coure una horeta,
fins que la salsa s’hagi reduït.
Notes:
Ho podeu servir amb algun
acompanyament: arròs blanc,
plàtans fregits, fufú de plàtan.
També s’hi pot afegir, al moment
de posar el pollastre a la cassola,
o un cop aquest ja ros, tomàquets,
albergínies vermelles (varietat
africana) o un parell de clavells
(Angola).
El mateix plat es pot fer amb
gallina, coent-ho més temps.
A Angola és una mena de samfaina
que inclou ceba, tomàquets,
albergínia, carbassó i okra. Es
guisa primer la gallina o pollastre
amb oli de palma (una hora), cobert
amb aigua, i s’hi afegeixen la ceba,
les albergínies i els carbassons –i
alls, bitxos i llorer– tallats a daus,
i mitja hora abans, l’okra amb les
puntes tallades i partida per la
meitat. Té una bava que fa lligar la
salsa. Se serveix amb arròs blanc o
una pasta de farina (pirâo).
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EL PRODUCTE

Galetes Trias

Història d’una marca consolidada
L’any 1908 Joaquim Trias va iniciar
la fabricació de galetes a Santa Coloma de Farners, especialitzant-se
en l’elaboració de galetes d’ametlla
d’alta qualitat. El seu fill va continuar el negoci, l’any 1946, i actualment
el seus néts i besnéts han convertit aquest saber fer en una tradició
familiar. Avui l’empresa continua
apostant fermament per mantenir el
producte fidel a la recepta original.
Això ha permès que les seves galetes
–Teules, Neulets, Pralinets i Crocantins– hagin aconseguit el reconeixement nacional i internacional.
Aquesta vocació per l’autosuperació
no seria possible sense l’equip que
conforma la companyia: 45 professionals amb una àmplia experiència i
compromesos amb la missió mateixa
de l’empresa: “oferir un ampli assortiment de galetes selectes al consumidor amb responsabilitat, transparència i garantia de qualitat”.
Des del primer dia, TRIAS ha apostat
per l’adaptació dels seus sistemes de
producció als estàndards de producció existents. La inversió continua
en maquinària d’última generació i
la recerca en innovació ha permès
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adaptar-se a les noves exigències del
mercat i superar els reptes de futur.
Testimoni d’aquesta evolució són les
seves instal·lacions, que han passat
dels 450 m2 inicials als 4.500 m2 actuals, 300 metres dels quals estan
destinats al Museu de les Galetes.

TRIAS GALETES-BISCUITS S.A.
Crta. de Sils, 36
17430 Santa Coloma de Farners
Girona (Spain)
Tel. (+34) 972 84 12 13
Fax. (+34) 972 84 24 14
E-mail: trias@triasbiscuits.com
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PERFIL D’HOME

Jaume Teixidor
Periodista

Nascut el 6 de novembre de Saurí se marxa a América, te interesa
1933, Jaume Teixidor va ser, entrar mañana como locutor?”. Jo
em vaig quedar parat. Vaig dir que sí
durant molts anys, el locutor i aleshores jo entrava de les 12.30 a
de ràdio de les comarques les 16.00 i de les 20.00 a les 00.00.
gironines. Va començar a La meva companya era la Francina
Radio España de Gerona EAJ Boris. A finals dels 50, ja va entrar en
Joan Ribes, l’Anna Dorado,...
38, l’antiga Ràdio Girona.
Abans el locutor també era actor.

Quan vas començar a la ràdio?
El 1952. Aleshores érem 32 o 33
persones perquè l’emissora dels
anys 40 i 50 era una emissora total:
teatre, retransmissions de sardanes
al Teatre Municipal... es feia de tot.
Ara només quedo jo.

Jo vaig entrar pel teatre. Aleshores
no hi havia l’escola de radiodifusió.
S’exigia, sobretot, veu radiofònica,
envellutada que en dèiem, veus
solemnes.
Quants anys vas estar a Ràdio
Girona?

Del 52 al 59. Després vaig anar de
director a Ràdio Blanes. Aquí ja es
va muntar la veu de Girona, cap al
60 o 61 fins el 93 o 94. I vaig acabar
a Ràdio Girona, situada a Pompeu
Vas entrar a Ràdio Girona?
Fabra. A la plaça Josep Pla jo no hi
Aleshores era Radio España de vaig anar mai ja.
Gerona, EAJ 38. Hi vaig entrar pel
teatre. A principis dels anys 50, el
grup, el GDG tenia un quadre escènic
en què fèiem, gairebé cada mes, una
obra de teatre. Vam fer “El port de les
boires” per la ràdio. Jo feia el paper
principal. Em ve l’Ignasi, que tampoc
hi és, i em diu “Jaime, el director te
quiere ver”. Hi vaig i el director em
va dir: “Mañana el locutor Salvador

“Jo he conegut la
prehistòria de la ràdio”
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PERFIL D’HOME
Et vas especialitzar en programes
de contingut, no tant musicals.
Sobretot a “Buscando la fama”. Allà
va sortir tanta gent, en Blas, en
Fernando Mendoza, i tants. Encara
n’hi ha d’aquell temps que em
feliciten pel meu sant. Aleshores, als
anys 50, la gent no tenia cotxe. Els
diumenge al matí a Girona no hi havia
massa cosa i fèiem aquests festivals
que tenien molta audiència. Cada
participant tenia els seus fans. I era
música no només clàssica, també
moderna, folklòrica...
Abans, de programes gravats no
se’n feien.
No, tot era en viu ben bé fins als
anys 60. Recordo una anècdota: amb
en Castro, abans de començar el
programa havíem parlat de microbis
i metges i ell obria el programa i va
dir textualment “ante los microbios
de Ràdio Espanya de Gerona, EAJ
38...”, i vam haver de posar música,
ell no s’en’havia adonat de l’error.
El que s’apreciava era la ràdio en
directe.
Ara
totes
les
ràdios
estan
connectades a la central. Sí que
t’assabentes del que passa a Pequín
però potser aquella ràdio tan de
proximitat, que t’explica què passa
en aquest carrer o en l’altre, ha,
pràcticament, desaparegut. Ara fa
poc quan vaig entrar a Fem Girona
em pensava que estava en una
cabina d’avió. Els comandaments,
una de botons... Vaig dir “això és
una emissora?”. Jo he conegut la
prehistòria de la ràdio.
Tu vas néixer a Girona?
Sí, al carrer del Carme. Precisament
quan es feien els focs artificials que
tancaven les Fires de Sant Narcís.
És normal que fes el personatge
del dimoni dels Pastorets. Vam

començar amb unes banyes que
s’encenien, a la Salle. Això als nanos
petits els feia molta por. A la mitja
part, anàvem a la platea i allà hi havia
cada plor...
Tu sempre has estat un gran
gormand, quina cuina t’agrada?
A mi, la del xup-xup. He provat la
cuina més moderna però a vegades
has de preguntar exactament què
t’han portat. Potser per tradició,
per edat, prefereixo la nostra cuina
Mediterrània cuita a foc lent. No
cal menjar una llagosta. A vegades

unes seques amb una botifarra del
perol o una arengada és festa major.
I aquí hi ha tants restaurants bons.
Al vespre una escudella i carn d’olla
i el diumenge arròs a la cassola, la
paella no es coneixia. Aquest salt
que hem fet, fins a aquest moment,
m’agrada però amb plats casolans,
amb platillos. Un bacallà amb
samfaina és xapeau. Aquí tenim
l’allioli que quan està al punt és
impressionant, tenim la samfaina.
L’èxit d’una gran part de la cuina
són les salses que donen el gust, el
punt.
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L’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició
ret homenatge a Manuel Vázquez Montalbán

Un home sensible
Aquest passat octubre va fer 15 anys
que en Manuel Vázquez Montalbán va
morir a l’aeroport de Bangkok. Definit
com a periodista, poeta, escriptor,
fidel seguidor del Barça, seductor de
lectors, gastrònom... Jo em permeto
utilitzar l’adjectiu sensible. Manuel
Vázquez Montalbán fou un home
sensible i, com molts genis creadors,
en totes les seves vessants, intens.
L’Acadèmia Catalana de Gastronomia
i Nutrició ret homenatge –un
reconeixement iniciat fa dos anys,
primer a Néstor Luján i després al
mestre Ignasi Domènech– enguany
principalment al gastrònom que va
exalçar la cuina catalana arreu del
món de la mà del seu personatge
Pepe Carvalho, i d’obres dedicades
exclusivament a la cuina. La seva
visió de la gastronomia s’emmarcava
sota un caire social, cultural, que ell
va fer proper a lectors de tota mena i
procedència.
Home de profundes conviccions
d’esquerres, com ell mateix es definia,
va honorar la nostra Acadèmia
al incorporar-se als anys 90 com
Acadèmic actiu, participant i gaudint
dels àpats que s’organitzaren a Via
Veneto, tal com ho recorda el nostre
Acadèmic Rafael Soriano, secretari
durant els anys fundacionals de la
nostra Acadèmia. Ferran Adrià, dins
del documental “Algún dia en alguna
parte” (es pot trobar a Youtube)
dedicat a Vázquez Montalbán, ens
aclareix que es pot ser d’esquerres, i
no per això deixar de gaudir d’una bona
taula en bona companyia.
El 20 de novembre passat el Sr. Carles
Vilarrubí, president de l’Acadèmia
Catalana de Gastronomia i Nutrició, va
donar la benvinguda als assistents a
l’homenatge-dinar que es va celebrar
al FC Barcelona, casa estimada per

en Vázquez Montalbán. Entre els
convidats l’Honorable Consellera de
Presidència i portaveu del Govern,
Sra. Elsa Artadi i Vila; la vídua de
Vázquez Montalbán, Sra. Anna Sallés;
Acadèmics de l’Acadèmia Catalana
de Gastronomia i Nutrició; amics
de l’homenatjat, com el cantautor
Raimon i la seva esposa Annalisa;
el pintor Joan Pere Viladecans; la
Sra. Elisenda Nadal, directora de
Fotogramas durant més de 40 anys;
el Síndic de greuges, Sr. Rafael Ribó;
personalitats de l’entorn social i
cultural de Catalunya; i mitjans de
comunicació, entre altres.
La glossa ha estat a càrrec del Sr.
Eduardo Mendoza Garriga, escriptor i
amic d’en Manuel Vázquez Montalbán,
on es narra la vinculació de l’autor i les
seves obres al món de la gastronomia.
El xef Oriol Rovira, del restaurant
Els Casals de Sagàs, a la cuina i en
Quim Vila, de Vila Vilateca, a càrrec
del maridatge de vins, van ser els
brigadiers d’un àpat en el que es van
servir plats inspirats en alguns dels
preferits per Vázquez Montalbán, i
d’altres que es recullen al llarg de la
seva obra:
Croquetes de carn d’olla trufada
Pa amb tomàquet líquid amb
llonganissa
Sobrassada amb bresca de mel
Caneló amb crema de tòfona amb
amanida d’api i poma
Arròs de tardor (carxofes bolets,
botifarres, tripa de bacallà, tòfona)
Cua de bou al vi amb cremós de
patata
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Crème brulée amb sorbet de cacau
Cafès i petits dolços
Manuel Vázquez Montalbán, aquell
nen d’uns catorze anys que va sentir en
llavis de la seva mestra, la “señorita
Carmela Godó de Comalada”, que
un dia seria un gran escriptor i a la
que va dedicar el seu primer llibre
Informe sobre la información al 1971;
l’escriptor que era capaç d’escriure en
4 o 5 minuts cinc folis sobre economia,
política, el Barça o gastronomia
sense “tachaduras” segons recorda
el gran Joan Marsé; el Manolo de
pico fino segons la Rosa Gil de Casa
Leopoldo; el gastrònom que gaudia de
tradició i Vanguardia, segons Ferran
Adrià; l’escriptor conciso, “potente
con la administración de la palabra”,
evocat per l’agent literària Carmen
Balcells; declarava el dia més feliç de
la seva vida l’instant gravat a la seva
memòria: la imatge de la seva mare
portant una barra de pa blanc calent
i una paperina d’olives negres camí
de casa seva, al Raval de Barcelona,
mentre l’observava des del balcó,
contenint al pit d’infant aquell moment
de felicitat màxima.
El president de l’Acadèmia Catalana
de Gastronomia i Nutrició, Carles
Vilarrubí, es complau en nom de
tots els Acadèmics, en honorar la
memòria de l’home sensible que va
fer conèixer la cuina de Catalunya
internacionalment.

Rosa Mayordomo
Taula Directiva

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 oberta

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

MOSSEGADES

L’Odissea culinària. Viatges per la gastronomia de la Mediterrània
Els habitants de la Mediterrània tenim l’enorme sort que podem gaudir
d’una cuina que no és una sinó mil,
i que està profundament arrelada als nostres receptaris tradicionals, transmesos per generacions
de cuineres (principalment, mares,
àvies o besàvies) que ens han perfumat la casa amb aromes de menta i
julivert, ens han obert la gana amb
sofregits vigilats amb cura, i que ens
han endolcit les postres amb canyella, mel, comí i formatge.
Aquest llibre, d’Enric Herce i Jaume
Fàbrega proposa un viatge imaginari a través de set menús que fan la
flaire càlida del nord d’Àfrica, picant
i perfumada del Pròxim Orient, refrescant de les illes... sempre amb
receptes clares, fàcils i detallades
amb tota cura perquè resultin infal·
libles.

Campionat de Tiratge de Cervesa de la Brava Beer
La Brava Beer ha organitzat la segona edició del campionat de Tiratge de
Cervesa, l’únic a la província de Girona i dels únics a nivell espanyol, al
palau Firal de Girona. Amb més de 20
participants de tot Catalunya, la segona edició del campionat ha reunit a
un centenar de persones.
Mercè Cando, del restaurant La Sal
del municipi de Saldet (Ventalló, Alt
Empordà), ha resultat la primera
classificada de la competició i, per
tant, la millor tiradora de cervesa de
les comarques de Girona. La segona
posició ha estat per Eduard Tumeu,
del restaurant Manlleuet (Manlleu)
i la tercera, per Raül Cruz, de la foodtruck La Relíquia (Torroella de
Montgrí).
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Les dones
de Can Roca,
un pilar fonamental
en l’èxit de la família
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Montserrat Fontané,
l’origen de tot

Professió: Cuinera

La mare dels germans Roca va
començar a cuinar al restaurant dels
seus pares, a Can Lloret, a Girona.
Allà va aprendre a cuinar amb la
seva germana Maria, que va morir
molt jove. Amb el seu home, que era
conductor d’autobús de línia, va obrir
el restaurant Can Roca que encara
regenten actualment el 1967, on van
néixer i créixer en Joan, en Josep i en
Jordi Roca.

Jo aleshores pensava que havia de
fer alguna cosa perquè els meus fills
tinguessin feina en el futur, assegura
la mare Roca. Vam veure que es venia
un local a Germans Sàbat i el vam
comprar com vam poder. Aleshores
no hi havia ningú aquí, estàvem sols i
de seguida va començar a venir gent.
Al principi, fèiem casaments i tot.
Quan em venien a demanar per un
banquet, jo feia els meus comptes per
saber quants diners em faltaven per
tornar, ens explica. Hem treballat tots
molts anys, Al principi no tancàvem
mai però hem arribat on som. Hem
tingut salut per poder-ho fer, afegeix.

Ja volia que els seus fills es
dediquessin a l’hostaleria, doncs?
I tant. Jo volia que els meus fills
tinguessin feina a casa. Quan en Joan
em va dir als 12 anys que volia ser
cuiner, vaig pensar “menys mal”.
Vist amb perspectiva, què li sembla el
reconeixement mundial assolit?
Molt bé, però ho vaig passar malament
al principi quan em van tirar tota la
casa a terra per fer el Celler. En Joan
i en Josep van estudiar tots dos a
l’Escola d’Hostaleria i van sortir d’allà
amb unes altres idees, ja ho entenc,
però jo aleshores volia que s’ocupessin
del restaurant que ja teníem.
w w w. g i rona ga stronom i ca . cat | 21

D E P O R TA D A
La dona del germà gran dels Roca
s’ha dedicat sempre a la docència,
especialment en el sector de
l’allotjament i de les agències de
viatges. Ara dirigirà Casa Cacao,
l’últim projecte dels germans Roca que
convertirà un edifici idíl·licament situat
a la ciutat de Girona, a Plaça Catalunya,
en una fàbrica de xocolata i en un hotel.
“Casa Cacao neix de dues il·lusions: la
d’en Jordi Roca per investigar i elaborar
la millor xocolata i la meva de muntar
un hotelet”, ens explica Anna Payet.
“A més, es dona la circumstància que
molts clients del Celler venen de fora i
pernocten a Girona i que quan feien la
reserva ens demanaven consell d’on
podien dormir. Hi havia, doncs, una
necessitat de tancar el cercle: el Celler,
el Rocambolesc i ara l’allotjament amb
un bon esmorzar”, afegeix. La previsió
és que l’establiment obri l’estiu de 2019.
Com serà Casa Cacao?
A la part inferior hi haurà la fàbrica
de xocolata. També hi haurà una part
pedagògica que m’encanta, lligada
a la meva vocació de docent, amb
una peixera que permetrà veure
l’obrador des del carrer. La recepció
estarà integrada a la planta baixa i hi
haurà 3 plantes amb 5 habitacions a
cada planta: 15 habitacions. Serà un
hotel molt fet a mida. Cada cosa que
hi posem, està escollida juntament
amb la Sandra Torroella, la nostra
interiorista que ja ens assessora al
Celler i al Rocambolesc.
L’ambientació de l’hotel tindrà a veure
amb la xocolata?
No serà un hotel temàtic de la xocolata,
serà un hotel de ciutat, ben dissenyat,
ben pensat, on sí que hi haurà detalls
vinculats a la xocolata. A la zona
d’esmorzars, a dalt de tot, on hi haurà
una terrassa espectacular, allà sí que
hi veurem la xocolata molt present. Hi
haurà una part salada però també una
de dolça.

Anna Payet,
directora de Casa Cacao
Professió: Professora especialista de Turisme
Plat preferit: Un bon arròs
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Com has viscut el reconeixement
mundial dels germans Roca?
Amb normalitat perquè vam començar
de zero. Com que ha arribat de manera
gradual, ho vivim amb normalitat,
amb els peus a terra, molt agraïts del
reconeixement perquè la gent és molt
agradable, no tenim cap problema amb
la fama. El fet de viure al barri ens ha
permès viure-ho com si fos una cosa
normal.

D E P O R TA D A

Encarna Tirado,

directora de l’Espai Mas Marroch

La dona del sommelier de la família,
Josep Roca, va deixar la seva professió
de perruquera per dirigir l’espai per a
esdeveniments dels germans Roca.
“La proposta neix de poder transportar
la cuina del Celler a quanta més gent
millor. Vèiem que, cada vegada més,
ens demanaven servei de càtering. Per
això, vam començar a fer casaments
allà on hi ha l’actual Celler, que
aleshores era la Torre de Can Roca.
Més endavant, quan vam decidir fer
el trasllat del Celler a on és ara,
necessitàvem un lloc més gran per
a esdeveniments i vam adquirir Mas
Marroch”. Això era l’any 2006.
Com va ser el traspàs de perruquera a
directora de Mas Marroch?
El do de gent i el tracte amb el client
sempre m’ha agradat i em van confiar
l’espai dels esdeveniments. El dec
haver defensat bé perquè em deixen
que continuï [riu]. Els actes i els
banquets són molt personalitzats i els
clients volen veure una cara coneguda
de la casa, els dona tranquilitat.
Com has viscut el reconeixement
mundial dels germans Roca?
L’estem vivint encara. Bé, molt
contenta. De fet, és la fita que volíem.
Això va començar fa molts anys.
Personalment, estic molt contenta,
sempre s’ha treballat amb molta
tranquil·litat i il·lusió per la feina, poc
a poc i bona lletra i s’ha aconseguit...
És sacrificat?
Sí. A nivell de parella. Però o jugues o
no jugues. Com que jo ja hi era al mig
des d’un bon principi no m’ha costat
gaire. La meva tasca a l’empresa,
m’absorbeix. No m’ha suposat un
daltabaix.

Professió: Perruquera
Vi preferit: Palo cortado Añado 1986
González Byass DO Jérez
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Alejandra Rivas,

directora de les gelateries Rocambolesc

manera les seves postres fora del
Celler, arrel del carret de petits fours
del restaurant, que volia treure’l pels
carrers de Girona. La idea va anar
evolucionat fins que van decidir que,
aprofitant la passió pels gelats de la
parella, el que més els encaixava era
versionar les postres de Jordi Roca
en gelats. D’aquí neix Rocambolesc.
“No vam començar el projecte pensant
que jo me n’ocuparia, sinó que tot el
procés ha estat molt natural”, explica
Ale Rivas.
Quantes botigues teniu actualment?
Primer vam obrir la de Girona, també
en tenim a Madrid, Barcelona, Alacant
i, aquest any, n’hem obert una altra
a Madrid, al mercat de Sant Miquel.
Treballem amb la idea d’obrir-ne una
més l’any vinent però encara no us puc
dir on.
Hi ha diferència en els gustos de cada
ciutat?
Sí, i m’encanta. A Girona, per exemple,
el número 1 és poma al forn, a
Barcelona, el iogurt i coco, a Madrid,
coco amb violeta, a les dues botigues,
i a Alacant és amb torró.
Esteu preparant algun gelat nou?
Sí, ens encanta estar pensant nous
productes. Com a empresa és molt
caòtic per tota l’estructura i la
logística que suposa però és un dels
pilars del que és Rocambolesc. El
Nadal, és la temporada que introduïm
més productes: panettone, torrons,
xocolata, bombons... Vam començar
fent gelats, hi vam introduir polos i ara
hem desenvolupat tauletes de xocolata,
bombons, i per Nadal és quan ampliem
més tota aquesta gamma. Aquesta idea
també neix perquè la gent es pugui
emportar alguna cosa de regal o de
record de Rocambolesc ja que endurse un gelat és complicat.
Com has viscut el reconeixement
mundial dels germans Roca?

Professió: Pastissera
Gelat preferit: Sorbet de plàtan i vainilla

La dona de Jordi Roca va conèixer el seu
marit al Celler on hi va fer uns mesos
de pràctiques. Després, va marxar
un any a Mèxic on va treballar com a
pastissera al restaurant d’Enrique
Olvera on va tenir l’oportunitat de crear
les seves pròpies postres. Quan va
tornar era quan tot just es començava
a gestar el projecte Rocambolesc. Jordi
Roca tenia la idea d’oferir d’alguna
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Al principi va ser complicat perquè
arribes i et trobes totalment fora
de la teva àrea de confort: un altre
país i una altra cultura i, a més, el
reconeixement. Al principi va ser com
un moment de desconcert però també
és veritat que ells ho porten amb tanta
normalitat que no deixen que aquest
reconeixement faci ombra a les seves
bases, així que no es viu d’una manera
estressant. Fan que sigui part normal
d’un dia a dia.

D E P O R TA D A
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SAGARDOTEGI

Carrer Bonastruc de Porta, 4 · Tel. 972 225 975 · GIRONA
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Lluís Blanch, pastisser
*Postres elaborades a l’Aula Gastronòmica del Mercat de Salt

Llet fregida
amb fruita vermella
Ingredients per la crema:
• Mig litre de llet sencera
• 100 g de sucre
• 3 rovells d’ou
• 50 g de farina fina de blat
de moro (tipus Maizena)
• 1 llimona
• 1 canó de canyella
Altres ingredients
• Oli d’oliva
• 2 ous
• Pa de motlle
• Sucre
• Pols de canyella
• Fruita vermella per decorar

Procediment per la crema: Posem en un cassó al foc la llet (en separem 100 g per diluir la Maizena), el sucre, la pela
de la llimona i el canó de canyella. A part, en un bol, hi posem la llet que hem reservat, els rovells d’ou i la Maizena.
Remenem fins que no ens faci grumolls.
Quan la llet del foc bulli, afegim la mescla dels rovells i anem remenant fins que torni a bullir. Ho aboquem en una
safata plana i ho deixem refredar.
Acabat: Un cop fred, tallem la crema a porcions. La passem per farina i, seguidament, per ou batut. Fregim a la paella
amb l’oli calent. Un cop fregida, arrebossem amb sucre i pols de canyella, ho posem sobre una torrada de pa i ho
decorem amb fruita vermella.
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THOT
Restaurant a Girona,
plaer a la taula

C/ Emili Grahit, 55 - 17002 GIRONA
T. 972 204 673 - 675 138 322

www.thotrestaurant.com
Tancat de 16.00 a 20.30 h

El THOT Restaurant és un establiment
no massa gros i coquetó, a càrrec
de Josep Asensio, un dels cuiners
més reconeguts a Girona, mestre del
Saratoga i propietari del Maxims, tots
dos locals de referència a la Girona
culinària dels anys 80.
Si busqueu sempre productes frescos
i cuinats amb l’amor que necessiten
uns bons fogons, aquesta és la vostra
opció. La cuina de Josep Asensio és
internacional i treballa els productes
de temporada més frescos. Entre
algunes de les seves suculents
propostes, hi trobem l’amanida de
vieires i llagostins, el rissoto de tòfona
negre, el suquet de gamba vermella,
el tàrtar de filet de vedella tallat a
ganivet i les postres “perdudes” als

restaurants
suzette”.

gironins:

“Les

creps

El Restaurant THOT està situat en
un dels carrers més concorreguts
de Girona, al carrer Emili Grahit, a la
zona de l’Eixample. Compta amb una
llarga carta de plats amb productes
de mercat frescos del dia amb una
qualitat excel·lent i a un preu mitjà que
se situa entre els 35 i els 45 euros. És
molt recomanable combinar-la amb
una carta de vins amb més de 80
referències.
La capacitat interior del local és de 30
persones i hi ha menú al migdia. Tanca
per descans setmanal el diumenge i el
dilluns a la nit.
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Un agraïment als nostres proveïdors
i en especial als nostres amics i clients!

Bones F est es!
C A SA D A R N É S
D I SF R IB E L L
P É R E Z SA N TA MA R IA
VI N S G R A U
PE I X O S P U IG N A U
D I S P U IG
R I G A U I NT E R PA , S .L .
S E L EC C IÓ R E G IS A
G I R O D R IN K S
TA S T GOU R ME T
B-GRUP
Gràcies a ells també podem
donar bons productes!

RESTAURANT

A Can Manolo us felicitem el Nadal i us
recordem que no fa falta que sigui una data
especial perquè gaudiu
dels nostres menús degustació,
del pernil ibèric o del
“cordero lechal al estilo Castilla”.

A Can Manolo hi trobareu
cuina sense invents tot l’any!

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

L A R E C E P TA

Pilar Criado
Les receptes que m’agraden

Brandada de bacallà
i carbassa, versió light
És una recepta que pots menjar amb moderació sense sentir-te culpable,
molt fàcil i ràpida i que, a més, és deliciosa.
Ingredients:

Preparació:

• 500 g de bacallà dessalat i
esmicolat

Preparem tots els ingredients. Si no ho havíem fet ja, coem i escorrem la carbassa. Pelem els alls.

• 300 g de carbassa cuita i
escorreguda de l’excés de líquid

Posem en una olla aigua a escalfar per escaldar el bacallà dessalat i esmicolat.
Un cop l’aigua bulli, afegim tot el bacallà de cop, deixem que torni a arrencar el
bull i, de seguida, apartem l’olla del foc i escorrem el bacallà. No hem de deixar
que bulli, si no, es faria massa.

• 3 cullerades de iogurt natural
• Un rajolí d’oli d’oliva verge extra
• 2 dents d’all (o més, si t’agrada
més potent)
• Sal i pebre negre acabat de
moldre

Passem per la batedora el bacallà escaldat, la carbassa cuita i escorreguda, els
alls pelats, el rajolí d’oli, el iogurt i una mica de sal i de pebre. Triturem amb
la batedora fins a obtenir la textura desitjada. Si queda massa espès i t’agrada
més suau, pots afegir una mica més de iogurt fins al gust.
Provem i rectifiquem de sal i pebre, si és necessari. No ens passarem amb la
sal. Tot i que la carbassa és dolça, pensa que el bacallà ja en porta i és preferible quedar-se curt i afegir al final abans que passar-se.
Bon profit!!!
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LA MILLOR BOMBOLLA PER AQUEST NADAL
Situada a Sant Sadurní d’Anoia, epicentre de la DO Cava, la bodega CANALS & MUNNÉ representa una gran aposta per la distinció, amb una
gamma de caves i vins molt exclusiva hereva de l’esforç i del coneixement de cinc generacions. Els seus productes són perfectes per esmorzar,
fer l’aperitiu, dinar, berenar, sopar o acompanyar qualsevol esdeveniment
en qualsevol època de l’any I QUINA MILLOR ÈPOCA QUE AQUEST
NADAL. I una visita enogastronòmica a les seves instal·lacions tampoc hauria de retardar-se molt.
Beure un CANALS & MUNNÉ és beure “un excel·lent suc de raïm, deixat
reposar diversos anys en les caves per aconseguir una bombolla excel·lent,
gairebé perfecta. Queda patent en qualsevol de les seves referències de caves, amb tres reserves (dos anys en repòs) i cinc gran reserva (entre tres i
cinc anys madurant). No en va, les llargues criances són la gran especialitat
de la casa i tots els seus caves estan qualificats pel Consell Regulador com
reserva o gran reserva.
CANALS & MUNNÉ compta, a més, amb una línia de vins molt completa,
amb blancs, rosats i negres acreditats, igual que els caves, per rellevants condecoracions de nivell nacional i internacional.

Enogastronomia “una experiència única”
CANALS & MUNNÉ no només és conegut per la qualitat de les seves caves, vins i licors sinó, també, per l’ENOTURISME, unes escapades de cap
de setmana que sorprenen i tenen lloc en l’antiga cava, de 1915 convertida
en el GRAN CENTRE D’OCI, on el vi, el cava, la gastronomia (calçotades,
cargolades, xatonades, rovellones, mariner i el paquet Excursió al País del
Cava) i la cultura en són els protagonistes.

BODEGA CANALS & MUNNÉ

Plaça Pau Casals, 6 - 08770 Sant Sadurní d’Anoia - (Barcelona) - Tel. 93.891.03.18 - www.canalsimunne.com
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LA VINYA

Agustí Ensesa, sommelier i analista vitivinícola

L’etiqueta
L’etiqueta de l’ampolla del vi és
com la targeta de presentació
del vi a la persona que la té a les
seves mans. Quan el celler elaborador decideix embotellar el
vi, l’ampolla de vidre i el tap (preferentment de suro de bona qualitat) són els àngels de la guarda
de la conservació del vi.
L’etiqueta és el primer contacte entre el vi i el consumidor
abans d’obrir l’ampolla. A
l’etiqueta hi ha unes inscripcions que són absolutament obligatòries per
llei: el volum de l’ampolla expressat en litres,
centilítres o mililitres;
el grau alcohòlic expressat en percentatge per volum segons l’escala Gay Lussac, el nom de l’embotellador, que pot
figurar codificat amb sigles i números, i l’advertiment que el producte conté
sulfits. Sense aquestes quatre informacions l’ampolla de vi no es podria posar
a la venda. Com és natural, la firma elaboradora i embotelladora també hi
posa el seu nom, lloc d’ubicació, pàgina web i l’especificació de la Denominació d’Origen, si està adherit a alguna. El Consell Regulador de la DO li facilita
els adhesius que garanteixen que el vi està controlat per ells.
També el comerç actual exigeix el codi de barres. Algunes cases hi posen
una marca, com per exemple “Aires de Garbet“, a part del nom de la casa
elaboradora, en aquest cas Peralada. Normalment es posa l’anyada del
vi, molt important pel comprador que pot decidir per un any o un altre i,
sobretot, en relació a vins blancs joves i rosats per no comprar anyades
endarrerides. També la majoria d’ampolles porten una contra-etiqueta on
se sol posar el que l’empresa cregui convenient com, per exemple, característiques sobre l’elaboració, tipus de raïms amb els quals ha estat elaborat
el vi, si és un vi amb criança o el temps de permanència en barrica.
Últimament, el món del disseny de les etiquetes està revolucionat i modernitzat. Algunes són curioses, altres especials i, també, algunes, de molt
mal gust. Els col·leccionistes d’etiquetes, afició anomenada “labelofilia”,
són molt curiosos i alguns d’ells n’han acumulat a milers. L’exposició amb
panells penjats a la paret és espectacular.
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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

MENÚ DIARI ...... 11 E IVA INCLÒS
1/2 MENÚ ...... 8 E IVA INCLÒS

· CUINA CASOLANA
· PER ENCÀRREC OBRIM
QUALSEVOL DIA

13 E

Especialitat en Migas de Jaén,
plats tradicionals de la cuina de sempre,
arrossos i fideuàs, cada dia un menú diferent.
La cuina de sempre és a la Pujada!

w w w.
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PERFIL DE DONA

Pilar Criado

Autora del llibre
Les receptes que m’agraden
Fa 5 anys que Pilar Criado va
obrir el bloc “Les receptes
que m’agraden” amb propostes senzilles que tenen molt
bona acollida per ser fàcils de
preparar, amb productes fàcils de trobar i amb un resultat molt atractiu. Ara ha tret
un llibre amb el mateix títol
del bloc on hi recull les seves
principals receptes.

Per què has decidit escriure un llibre?

T’ha estat difícil escollir les receptes per incloure en el llibre?

La idea va sorgir de la temporada en
què vaig estar gestionant l’aula de
cuina del Mercat del Lleó de Girona.
Dins la programació de l’aula de cuina, jo donava classes de cuina fàcil,
cuina fàcil per lluir-se, i tothom em
demanava que escrivís un llibre amb
aquest tipus de receptes.

No, l’editorial m’ha ajudat molt i n’hi
havia algunes que tenia molt clar que
volia que hi fossin.

És un llibre de receptes?
Sí, hi ha 60 receptes explicades amb
fotos a tot color del pas a pas.
Hi trobarem les millors receptes del
teu bloc “Les receptes que m’agraden”?
Sí, algunes de les receptes que han
tingut més èxit al bloc i alguna d’inèdita.

“Faig cuina fàcil, amb
ingredients que solem
tenir a casa però amb un
resultat molt atractiu”
4 0 | Núm. 38 · DESEM BR E 2018 - GE NE R 2019

Pilar Criado és cuinera de professió? A què et dediques professionalment?
No, no, jo no soc cuinera professional, en realitat soc funcionaria però
fa 5 anys que escric un bloc de cuina
que té molt d’èxit i arrel d’això m’ha
sortit l’oportunitat de realitzar moltes activitats relacionades amb la
gastronomia. Actualment gestiono
les xarxes socials de varis hotels,
restaurants i diferents empreses
relacionades amb la gastronomia i
també organitzo esdeveniments gastronòmics.

PERFIL DE DONA
T’has plantejat vincular-te més professionalment al món de la cuina?
Al món de la cuina, estrictament, no,
però sí al món de la gastronomia. Actualment, la meva parella i jo ja ens
hi dediquem portant la comunicació
de diferents empreses del sector.
Crec que aquí és on puc aportar més
i on la meva experiència com a influenciadora pot ser més útil.
Quin tipus de cuina és la teva?
Com diu el títol és cuina fàcil per
lluir-se, cuina senzilla de fer i amb
ingredients que se solen tenir habitualment a casa però amb un resultat
molt atractiu, i que sigui molt bona,
naturalment.
Què creus que ha de tenir un bon
cuiner?
Cultura, tècnica i imaginació.
Què creus que ha de tenir un bon escriptor?
Cultura, coneixement de si mateix i
imaginació.
Què és el que més t’agrada de cuinar?
El resultat, menjar! I si pot ser amb
bona companyia i amb un bon maridatge millor que millor!
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RESTAURANT LA BRASA DE QUART
M e n ú

i

C a r t a

OBERT CADA DIA
ESMORZARS DE FORQUILLA
Menú diari: 11 EUROS
Menú cap de setmana: 18 EUROS

SOPARS
D’EMPRESA
AL MILLOR PREU!
SOPAR-BALL DE

CAP D’ANY
Truqueu i Reserveu

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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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
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MOSSEGADES

Neix “La veritat a la taula”:
informació nutricional
contrastada
S’inicia el projecte col·laboratiu de
comunicació «La veritat a la taula»,
liderat per la nutricionista col·legiada Elena Piñeiro i transmès pel
Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les Comarques Gironines
i el Gremi de Flequers Artesans de
les Comarques Gironines als seus
més de sis-cents punts de venda de
proximitat.

Elena Piñeiro ha creat per a ambdós
gremis 24 missatges sobre la nutrició, referents a temes molt destacats
i importants per als clients de les
carnisseries i les fleques artesanes.
Es tracta de missatges amb continguts verídics i contrastats sobre el
pa i la carn. Missatges que exposen
amb rigor temes com, per exemple,
les raons per les quals s’ha de menjar carn, l’explicació verídica sobre si
el pa engreixa, la definició de com ha
de ser un entrepà diari ideal, l’aclariment sobre què és el gluten o la distinció entre carns blanques i vermelles, entre d’altres. Aquest projecte
compta amb el suport de la Diputació
de Girona.

Ind. Casanova
- c/BRTarragona,
69-71
17181 AIGUAVIVA (Girona) - T. 972 244 600 - p e i x o s p u i g n a u . n e t
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LLIBRES
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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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S O PA R CA P D’A NY 2018
CE LLE R

Aigües, vi blanc i negre Riba de Duero,
cava Monferrant brut

A P E RITIU D E B E N VIN G U D A

Voulevant de crema de formatge, salmó i caviar
Llagostins salats
Dàtils amb bacó

P RIM E R P LAT

Crema de marisc amb Rap i Gambes

RESERVES: 972 47 34 08
info@miradoraeroport.com
PREU ADULT: 75 euros

S E G O N P LAT

Bacallà a la crema d’ametlles amb cuixent de formatge

TE RCE R P LAT

Filet de porc ibèric amb salsa de ceps

P O S TRE S

Pastís individual de torró
Raïm de la sort
Cafè, bossa de cotilló
xocolatada amb melindros

DIS CO M Ò B IL fins a la matinada

Tenim obert cada dia
migdia i nit

Carretera Aeroport, s/n
17185 GIRONA
Tel. 972 47 34 08
www.miradoraeroport.com
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A la nostra consulta trobareu un servei veterinari de proximitat
per als vostres animals, on la nostra prioritat és la salut i, sobretot,
el seu benestar. La nostra feina és la nostra passió i creiem
que estimar el que fem és imprescindible.
Obert: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 18 h
Dimarts i dijous: de 16 a 20 h
Dissabte de 10 a 13 h

Av. Lluís Pericot, 72
Dins la botiga “El Món del Gos”
Tel. 682 724 061
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GUIA GASTRONÒMICA

Can Mià
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.

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

Restaurant
Aiguaviva
El menú de migdia, a 12 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 és una de les
especialitats així com els arrossos.
De dimarts a divendres menú migdia a 12 euros
i carta. Caps de setmana i festius carta. Tenim
terrassa exterior coberta per poder menjar i per
fumadors.
Crta. Girona a Santa Coloma de Farners, s/n | AI GU AVIVA (Girona)
T. 972 394 221 | barrestaurantaiguaviva@gmail.com | Dilluns tancat

Ind. Casanova
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GUIA GASTRONÒMICA

Kroker’s

Kroker’s, és la pizzeria de Girona! Pizzeria,
pasta, plats combinats, entrepans, amanides,
complements. Sempre estem incorporant noves
pizzes! Tenim terrassa amb televisió exterior i
amplis aparcaments. Estem a tocar els cinemes
Oscar. FEM UNA PIZZA?

Crta. Sant Gregori, 14 | 17004 GI RONA - C inemes O C IN E 3D
T. 972 22 51 30 | krokersgirona@gmail.com | www.krokersgirona.com

Siloc

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 euros, IVA inclòs. Els
caps de setmana, menú a 26,50 euros 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.

Crta. dels Àngels, km 0,2 | LA CR EUETA (Girona)
T. 972 468 481 | info@restaurantsiloc.com | www.restaurantsiloc.com

Noray

Hotel Port Salins
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.

Av. Fages de Climent, 10-15 | E M P UR IABR AVA (Girona)
T. 902 454 700 - 972 456 047 | info@hotelportsalins.com | www.hotelportsalins.com
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