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EDITORIAL

Marta Avellaneda, periodista
mavellaneda@gironagastronomica.cat

Menja net
El meu llibre d’aquest Sant Jordi va ser “Menja Net”, de
Carla Zaplana. Una opció molt engrescadora tenint en
compte el meu interès creixent, no només en menjar de
forma saludable, sinó en aconseguir esbrinar com cal
que mengem perquè sigui saludable.
Ho plantejo així perquè ja fa molt temps que veig que hi
ha una important munió de suposats entesos en salut
que recomanen una i altra dieta, que donen uns i altres
consells de salut i que defineixen propietats nutricionals
perjudicials en productes molt presents en la nostra
dieta, com la carn o els ous. La conclusió de tot plegat és
que hi ha un bon embolic pel consumidor interessat en
la seva salut i en la dels seus.
Doncs, “Menja net” no demonitza els aliments d’origen
animal però sí que et convida a ser conscient de les
conseqüències del seu consum. També, a basar la
nostra alimentació en aliments d’origen vegetal. Per
exemple, el llibre menciona els efectes negatius del fet
de consumir un excés de proteïna animal (requereix molt
d’esforç de digestió, força els nostres òrgans i produeix

major quantitat de residus tòxics) i de productes tan
nostrats com la llet i els seus derivats.
Llegint el “Menja net” sí que et venen ganes d’eliminar la
proteïna animal de la dieta i et pot servir per incorporar
algunes recomanacions importants però també t’adones
que, per seguir una dieta saludable, natural i allunyada
d’elements químics cal una autèntica revolució social
i alimentària. Cal que puguem comprar verdures
allunyades de pesticides en supermercats habituals
i a un preu assequible, cal que puguem triar opcions
nutricionalment interessants en restaurants i bars
habituals i que ens posem una mica d’acord en quina
és l’alimentació més adequada a nivell nutricional i pel
tipus de vida que duem.
La responsabilitat, doncs, és de tots! O potser hauria de
dir d’uns pocs. Estic convençuda que, d’aquí uns anys,
apareixeran evidències científiques que relacionaran
la nostra contaminada alimentació amb determinades
malalties que ja tenim o que encara han d’aparèixer.
Pensem-hi. La salut està en joc!
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MENJA’T EL CINE

Pitu Anaya, Periodista

El gran restaurant

SINOPSI:
Mr. Septime és el propietari d’un luxós restaurant, el dirigeix
amb mà de ferro. Un dia un cap d’Estat d’un país sudamericà es presenta a sopar. En el seu honor li prepararan
el plat estrella de la casa, però abans de l’àpat, el polític és
segrestat. El principal sospitós és Mr. Septime.

CRÈDITS: País: França | Estrena: 1966 | Director: Jacques
Besnard | Guió: Jean Halain, Jacques besnard, Louis de
Funès | Fotografia: Raymond Pierre Lemoigne | Durada:
90 minuts | Repartiment: Louis de Funès, Bernard Blier,
Maria Rosa Rodriguez, Venantino Venantini.

Aquesta no és la millor pel·lícula del gran còmic Louis de
Funès, però és molt divertida. Fill de pares espanyols, va
estudiar música i, en concret, piano i guitarra; això li va
servir per treballar en locals nocturns. Aquest fet es nota
molt en aquesta pel·lícula, ja que el guió contempla un
parell de números musicals que el propi actor va incorporar
a la història. La primera pel·lícula que va protagonitzar
data de l’any 1945 i la darrera l’any 1982. Amb nombrosos
premis i distincions al llarg de la seva carrera coma ara: El
Cesar d’Honor i també és Cavaller de la Legió. Els treballs
més reconeguts han estat la sèrie de pel·lícules sobre el
gendarme de Saint-Tropez i la saga de Fantomas. L’any 1965
la revista Time el va comparar amb els grans còmics com
Chaplin, Keaton, Lloyd i iLaural i Jardi. Les pel·lícules que va
fer amb Bourvil són ja un clàssic (“La gran juerga”).
Piràmide al Septime
El plat estrella del restaurant està compost amb els millors
productes locals i del país. Està realitzat amb una gran
presentació, luxe i en forma de piràmide. Els ingredients
que hi trobarem són: patates, pinya, oli, salses, salat, dolç,
peix, carns i coronats amb plàtans i adornat amb un parell
de números musicals.
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a Sant Feliu de Boada (Baix Empordà)
t 972 634 841 · restaurantcalgall.com
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@calgallrestaurant

EL REBOST NUTRICIONAL

Dra. Anna Costa Corredor, nutricionista

Per aprimar-me,
M’he de prohibir algunes fruites?
Els mesos previs a les vacances
d’estiu i algunes fruites bastant
dolces no solen combinar massa bé a
la “dieta” de gran part de la població.
I és que, tot i que la primavera i l’estiu
siguin l’estacionalitat de la majoria
d’elles, i les que solen agradar més,
hi ha qui en defuig. I això què ho fa?
Doncs, que corren massa mites i
falses creences escrits, llegits i
verbalitzats, i arreu, de que les fruites
més dolces contenen més sucres que
les altres. I, clar! Aquest component
dolç i les quilocalories que aporta,
es relacionen amb un increment de
la grassa corporal. Però, saps què?
Aquesta informació que t’ha arribat,
encara que sigui a través de múltiples
canals, és completament falsa. No té
cap base científica, encara que sigui
molt repetida. I ara t’explicaré el
perquè, donant-te dos motius de pes.
El primer és que les fruites ens
aporten molt poques quilocalories, ja
que contenen moltíssima aigua (entre
el 85 i el 95% del seu pes). Per tant,
els sucres (menys dels que et penses)
només representen entre un 6 i un
12%. I això fa que qualsevol ració de
fruita, de 150 a 250 grams de pes
brut, t’aporti menys de 100 Kcal. Si
cada dia, per anar bé (simplement per
a posar en funcionament el teu cos

de mínims), has de consumir, com a
poc, 1.400-1.500 Kcal (i no és broma!
Per més que ara t’estiguis ficant les
mans al cap), pots consumir, més
que tranquil·lament, les 3 racions
mínimes de fruites diàries que
s’aconsellen. I, sí! les que vulguis.
Perquè, dins aquest barem de menys
de 100 Kcal de cada ració, s’hi inclou
plàtans (1 unitat mitjana de Canàries),
raïms (1 penjoll mig), cireres (1 bol
ple), figues (4 unitats grosses), i
continuaríem la llista.
El segon motiu és que cap aliment
t’engreixa per si sol. Tampoc t’ho fa
un tros de pastís o de pizza; per més
culpable que et faci sentir després
de menjar-t’ho, amb les seves 400
Kcal mínimes. No ho fa perquè el
nostre cos, per decidir acumular
grassa corporal, ha de fer un balanç
energètic del que li hem aportat
(alimentàriament parlant) i el que hem
gastat (amb l’activitat física), al llarg
d’uns quants dies. Inclús ni tan sols
ho hem de considerar d’un sol dia. I, a
més, no només ens influeix aquestes
entrades i sortides d’energia química.

El nostre cos és més complex del que
et penses; i suma, a la informació del
que ha de fer, molts altres factores
com són els emocionals, el descans,
els genètics, els ambientals i els
fisiopatològics. Per això..., aprimarse (perdre estrictament grassa) no és
gens fàcil. I si et diuen que sí, t’estan
mentint. No es pot mesurar, dia rere
altre, a través de les baixades de pes
que et marca la teva bàscula. Si vols
disminuir la teva grassa corporal,
i no recuperar-la després, cal que
milloris necessàriament els teus
hàbits alimentaris, i deixis enrere
mites i falses creences alimentàries
com dels que acabem de parlar.

Nutriclínica Doctora Costa
Col. núm. CAT000418
info@nutriclinica.es · www.nutriclinica.es
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PERFIL D’HOME

Miquel B. Costabella,
pastisser i cantant
Nascut l’any 1947 a Les Mallorquines, Miquel Brugués, més conegut
com Miquel Costabella, va ser mestre pastisser durant 40 anys, una
professió que va compaginar amb la seva gran passió: la música. Va
fundar la pastisseria Can Costabella de Salt i va cantar en diversos
grups de les comarques gironines. Avui, retirat de la pastisseria,
continua cantant havaneres amb el grup “Arrels Escalenques”.
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“Quan vull menjar
xuixos, me’ls faig jo”

PERFIL D’HOME
Per què tothom et coneix per Miquel
Costabella i no per Miquel Brugués?
Un dia, anant a cantar a Ràdio
Figueres, el seu director, Manel Pont i
Bosch, em va dir que Miquel Brugués
no era un nom comercial i em va
suggerir que usés el meu segon
cognom. Des d’aleshores, sóc Miquel
Costabella.
Quan et vas adonar que volies ser
pastisser i cantant?
Jo crec que va ser al mateix moment.
Sóc fill de Mallorquines. Allà, a Sils,
no hi havia escoles de música. Per fer
música havies d’anar a Santa Coloma
i no tenia mitjans, però sí que hi havia
bons flequers. Vaig començar a fer
de flequer amb 13 anys i mig. Quan
vaig poder, em vaig comprar la meva
primera guitarra amb en Grabulosa
i anava als festivals de jovent que es
feien a Santa Coloma, a Vidreres, ...
De música, n’has après tu de forma
autodidacta?
Sí, fins que vaig arribar a Salt. Hi havia
un sabater, el senyor Giralt, que tocava
la flauta travessera a l’Orquestra Iris
i amb ell vaig aprendre les primeres
notes. Un cop a Figueres vaig anar a
la filial del Liceu que hi havia al Casino
Menestral.
Com va néixer
pastisseria?

l’afició

per

la

A Sils, hi havia un dels millors
flequers, l’Enric Companyó, i per la
festa major, venia un cosí seu pastisser
de Barcelona a fer rebosteria. Allò
era diferent a fer pa, que és una
feina més monòtona. A partir d’aquí,
m’hi vaig interessar i vaig anar a fer
de pastisser a Santa Coloma, a la
Pastisseria Tuyarro.

més endavant, vam començar a
fer una mica de pa. Mentre feia de
pastisser, cantava a tots els pobles de
l’Empordà, juntament amb en Josep
Tero de l’Escala.
T’has especialitzat en la xocolata?
Ja a Figueres vaig guanyar el segon
premi del Centre d’Iniciatives
Turístiques a la Millor Mona. Vaig fer
una habitació, amb una rateta al llit.
A patir d’aquí, cada any, per Pasqua,
feia figura grosses de xocolata. Les
mones eren molt famoses. En feia
de crocant, les vaig aprendre a fer a
Santa Coloma. Ja gairebé ningú en fa
de crocant.
I el xuixo de Can Costabella?
Jo puc dir que tinc el rècord de fer
xuixos: en 2 mesos vam fer 50.000
xuixos, durant un estiu. Encara ara,
quan vull menjar xuixos, me’ls faig
jo. El xuixo no té una formulació
específica de pasta, n’hi ha que els fan
de croissant, de full, ... El principal és
que hi hagi una bona crema.
Vas ser professor de
d’Hostaleria de Girona

l’Escola

ensenyar. Aquesta és la part més
gratificant.
Què és una truita triangular?
Jo sé fer truites triangulars, en forma
de Toblerone. Me’n va ensenyar una
àvia de Franciac. No hi ha motlle, el
motlle són les dues forquilles. Quan
n’has fet unes quantes, ja et surt.
També vas ser el defensor del poble
a Salt
Sí, durant 12 anys. En tinc per
escriure un llibre i ja en tinc el títol:
“De monaguillo a viejecillo”. Em va
agradar molt fer de defensor. Estava
al corrent de tot el que passava a la
nostra vila.
I ara, a què et dediques?
Actualment, canto havaneres. Vaig
estar 6 anys amb els “Cantaires
del Montgrí” i ara en fa quatre amb
“Arrels Escalenques”. Anem a per tot.
A part de la música, també vaig a fer
monogràfics de pastisseria i intento
ser coherent amb la meva màxima:
Viure i deixar viure!

Sí, 15 anys, del 97 fins el 2012.
Alguns dels actuals pastissers del
territori van estudiar amb tu.
I tant! És bàsica l’escola, sobretot per
conèixer la part teòrica. Avui encara
em trobo alumnes que havia tingut
i em recorden coses que els vaig

Després vas obrir a Salt?
De Santa Coloma vaig anar a
Torroella, a Can Capellà i després
a la Cubana de Figueres, una de les
millors pastisseries de la província.
Allà vaig conèixer la meva parella,
la Carme: un dia va arribar una noia
parlant francès tot i que, al final,
va acabar sent de Granada. M’hi
vaig casar i encara estem junts.
Vam decidir muntar alguna cosa
per nosaltres. L’1 d’octubre del 73
vam obrir la pastisseria a Salt i el
novembre de 2012, la vam tancar.
Primer vam ser pastisseria però,
w w w. g i rona ga stronom i ca . cat | 9

MOSSEGADES

35ª edició de la nit de la pintura
El dissabte 11 de maig va tenir lloc la celebració de la
35ª Nit de la Pintura al Restaurant Mas Solà de Santa
Coloma de Farners, acte patrocinat i organitzat per Hiper
Decoració.
Aquesta trobada, any rere any reuneix un important i
representatiu nombre de professionals del sector de
la pintura, tant de decoració com de carrosseria i, un
any més, ha demostrat un gran poder de convocatoria,
superant l’any anterior, amb més de 300 assistents.

Es va donar a conèixer el viatge anual que organitza
Hiper Decoració pels seus clients, que aquest any serà
a Miami.
Finalment, el sopar va ser amenitzat amb l’actuació del
Mag Marín i el grup revelació Versión Imposible, el qual
va sorprendre a tots amb la seva manera de divertir i
aixecar a ballar a tot el públic.

El Sr. Joan Mallart, gerent d’Hiper Decoració va dirigir
unes paraules als assistents agraïnt la fidelitat i l’esforç
de superar-se contínuament, així com als proveïdors per
la seva col·laboració i gentilesa.
El sopar espectacle com ja és habitual, va ser
presentat pel periodista Josep Puigbó. Es va projectar
un audiovisual amb els principals proveïdors d’Hiper
Decoració i de la fàbrica de pintures de marca pròpia,
Tkrom.

Festival Propers a castell-platja d’aro
La segona edició del Festival Propers · Cicle de concerts
de tarda en petit format, organitzat per l’Ajuntament de
Castell-Platja d’Aro i la producció artística de La Tornada,
té la voluntat d’oferir una combinació singular: actuacions
de proximitat amb el públic, de la mà d’intèrprets
consolidats o emergents del nou panorama musical del
país, en format acústic, al centre històric de la vila de

Castell d’Aro, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. El
cicle manté l’estructura de la seva estrena, amb quatre
actuacions gratuïtes en diumenge, enguany el 2, 9 i 17
de juny (19 h) a l’Antic Casino (aforament limitat i servei
de bar) amb Jordi Lanuza, Pavvla i Ramon Aragall; i una
darrera actuació diumenge 30 de juny (19 h) a la Plaça
Lluís Companys amb Clara Peya (servei de bar).

Clara Peya

Jordi Lanuza

Pavvla

Ramon Aragall
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L A I N I C I AT I VA

Kitchen Coaching Empordà,
una proposta formativa per a l’hosteleria

Kitchen Coaching Empordà vol augmentar el personal
d’hostaleria qualificat
L’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà (EHAE) ha posat
en marxa un nou servei per a millorar la formació en el
sector de l’hostaleria. Es tracta del Kitchen Coaching
Empordà. Una proposta formativa que completa la que ja
ofereix l’escola i que engloba tant la cuina com la sala, el
màrqueting o diversos aspectes de seguretat, entre altres.
L’objectiu del projecte és augmentar el personal qualificat
del sector i millorar la seva formació, una de les principals
mancances dels establiments de restauració i que va en
detriment de la imatge de la pròpia hostaleria, segons
Sandra Gard, directora de l’Escola i del projecte.

Sandra Gard
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El Kitchen Coaching Empordà treballa amb restaurants
adherits, principalment de la comarca de l’Alt Empordà,
tot i que està obert a altres territoris, per, primer de tot,
detectar els seus punts febles i, després, treballar-los
mitjançant sessions de formació a mida que poden tenir
lloc tant a l’Escola com al mateix restaurant.
El projecte neix per revaloritzar l’hosteleria i fer més
atractiu un sector que no ofereix unes condicions
professionals excel.lents però que, paradoxalment, es
troba amb un consumidor cada vegada més exigent.
Podeu demanar més informació al 972 52 55 56.

Clàssics amb història

RESTAURANT

“C U I NA SEN SE I N V E N T 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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Nou web de Turisme Rural Girona
L’Associació de Cases de Turisme Rural Girona – Costa
Brava – Pirineu segueix duent a terme les actuacions
definides en el Pla d’Accions per aquest any a través de les
quals vol promocionar activament els +240 establiments
de turisme rural adherits a l’entitat i, a la vegada, oferir una
millor experiència als usuaris i futurs hostes d’aquests.
En aquesta línia, l’entitat ha obert un nou portal web de
l’entitat www.turismeruralgirona.org dirigit principalment
a la ciutadania en tant que públic principal de les cases. Els
futurs hostes i els usuaris habituals de cases de turisme
rural trobaran en aquest portal renovat l’oferta turística
que ofereix el territori: des de les activitats que els
ofereixen avantatges per allotjar-se en aquesta tipologia
d’establiments, restaurants, les fires i festes del moment,
etc.

www.turismeruralgirona.org

27a Campanya gastronòmica del peix blau ganxó
Ja està en marxa la 27a Campanya Gastronòmica del Peix
Blau Ganxó, que tindrà lloc en diversos establiments de
Sant Feliu de Guíxols entre el 17 de maig i el 16 de juny.
Durant la presentació, dos dels restauradors que
ofereixen la campanya del Peix Blau Ganxó als seus
restaurants, Quico Banyeras i Josep Camús, va mln
dirigir unes paraules als assistents.
Banyeras va destacar que “el peix és un dels puntals
de la cuina mediterrània, a més d’un dels aliments més
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sans i nutritius que hi ha”. També va recordar que la
campanya “va néixer amb la voluntat de promocionar
una cultura marítima ganxona popular de la comunitat
pesquera i gastronòmica” i que “és una de les referències
gastronòmiques dins el territori català”.
Josep Camús va recordar que amb aquesta campanya
“s’ha recorregut mitja Espanya” i també Andorra i que
s’ha fet “molta publicitat, sempre en el nom de Sant Feliu
de Guíxols”.

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

MANUAL CORPORATIU MARCA

Platja d’Aro
Castell d’Aro
S’Agaró

4a Quinzena de Salut
i Alimentació Infantil
de Castell-Platja d’Aro
i S’Agaró

Platja d’Aro
Castell d’Aro
S’Agaró

del 18 de maig al 9 de juny de 2019
CampanyaSUBMARQUES
gastronòmica als restaurants.
Activitats infantils gratuïtes.
Tallers de cuina.
Xerrades de salut i alimentació infantil.
Platja d’Aro
Castell d’Aro
S’Agaró

www.xicsgastronomic.com

amb el suport
i assessorament de
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Platja

d’Aro
Castell d’Aro

Platja d’Aro
Castell d’Aro
S’Agaró

MOSSEGADES

Torna l“estereofònics” a platja d’aro
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro presenta la
cinquena edició d’ESTEREOFÒNICS, la marca que
aplega, des de l’any 2015, tots els festivals, actuacions i
espectacles musicals d’estiu al municipi, i que enguany
ofereix un global de 82 concerts en 113 dies, de l’1 de juny
al 21 de setembre de 2019, majoritàriament gratuïts, a
l’aire lliure i de múltiples gèneres del jazz a la música de
cambra, tot passant pel surf o el rock’n’roll.

www.estereofonics.com.

Tota la informaciód’aquest Festival de festivals es recull
en l’edició de 16.000 exemplars de l’agenda musical que
cronològicament relaciona tota l’oferta de concerts, i també
en diversos llocs web específics d’alguns dels festivals i
també en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès)
al portal general www.estereofonics.com.

Sant Aniol aposta per les ampolles retornables
L’empresa gironina Sant Aniol ha presentat la nova
gamma d’ampolles retornables en un acte que va tenir
lloc a l’auditori del Centre Cultural La Mercè de Girona
i que va estar dinamitzat per l’Òscar Dalmau, presentador de ràdio i televisió.
Durant l’acte es va mostrar la nova gamma retornable
de la marca que, inspirada en les pedres volcàniques,
manté un atractiu disseny, fet diferencial de Sant Aniol
en els últims anys. A més, la gamma retornable està
feta amb un 20% de vidre reciclat, amb la qual cosa redueixen encara més la contaminació i contribueixen a la
protecció del medi ambient.
L’encarregat de fer la presentació va ser en Ferran Ribalta, Director general de Sant Aniol, qui va aprofitar per
anunciar que en breus, la marca gironina ampliarà la
gamma 500 gotes, una de les més exitoses de Sant Aniol.
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L A R E C E P TA

Pilar Criado
Les receptes que m’agraden

Tatin de figues amb gelat de foie
Ingredients (per a 4 tatins individuals):
• 1 paquet de massa de full refrigerada
• 250g. de figues
• 50g. de mantega
• 50g. de sucre
• Gelat de foie i sèsam negre per decorar

Procediment:
• Escalfem el forn a a 180 graus.

deixem que es caramel·litzin removent
de tan en tan però amb cura que no es
desfacin.

• Mentrestant, dibuixem en un paper
• Netegem les figues sota l’aixeta, les un cercle agafant com a model el
assequem i les tallem en quarts o per recipient on col·locarem la tatin de
la meitat, si són petites. Reservem.
figues per anar al forn. El retallem i
l’utilitzarem de plantilla per tallar 4
• En una paella a foc mig, hi posem la cercles a la massa de full.
mantega i el sucre i esperem que la
mantega s’hagi fos.
• Un cop les figues estiguin

caramel·litzades, les repartirem en
• A continuació, hi afegim les figues els 4 recipients que aniran al forn i els
netes i tallades que teníem reservades i cobrirem amb els 4 cercles de massa

de full, fent una mica de pressió al
damunt perquè les figues s’enganxin
a la massa. No cal pintar-la amb ou ja
que donarem la volta a la tatin un cop
fornejada però, si vols, pots fer-ho.
• Posem les mini tatin al forn fins
que veiem que la massa ja té un color
ros i que ja està ben cuita. Uns 10-15
minuts.
• Traiem les tatin del forn i les deixen
refredar uns minuts sobre una reixa.
A continuació, les abocarem sobre
els plats de servir i col·locarem sobre
cadascuna de les tatin, que estaran
tèbies, una bola de gelat de foie i unes
quantes llavors de sèsam negre. Les
servirem immediatament.
• Pots preparar-les amb algunes hores
d’antelació si les vols servir de postres
en una celebració i escalfar-les uns
minuts al forn just abans de servir-les.
Només et quedarà posar-hi el gelat i
la decoració de sèsam. Mai s’han de
reescalfar al microones perquè perdrien
el toc cruixent de la pasta de full.

1 8 | Núm. 40 · ABR IL - M A IG 2019

D E P O R TA D A

Restaurant Bo de Bo
“especialitat en arrossos”

Al polígon industrial de Domeny, al terme municipal de Girona, hi trobem el restaurant Bo de Bo. Un establiment que
fa més o menys un any que ha canviat de mans i s’ha rejovenit.
Ara va a càrrec de dos socis joves, Marco Antonio Aguilar i Rubén Beltrán, que, amb una certa experiència en el
sector, han apostat per la cuina de mercat a partir d’una àmplia oferta gastronòmica.
Bo de Bo compta amb un menú diari que inclou 30 plats de primer i 30 plats de segon a escollir, d’entre els quals
cada dia n’hi han un o dos de nous. El menú també inclou 10 opcions de postres, amb beguda i cafè, per 12 euros.
El cap de setmana i els dies festius també hi ha opció de menú. En aquest cas, és més complet i el preu és de 18
euros.
L’especialitat del Bo de Bo i del seu cuiner Marco Antonio és l’arròs. En tenen de diferents tipus: paella de peix, arròs
amb llamàntol, arrossos caldosos, arrossos del senyoret i fideuà, entre altres. A més, en fan cada dia tot i que els
dijous és el dia en què l’arròs és més solicitat i s’aconsella reservar.
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D E P O R TA D A
L’arròs s’inclou tant en els menús com en la carta, la
qual canvien en funció de la temporada.
El Bo de Bo està obert de diumenge a dijous de les 5.00
del matí per a esmorzars i cafès, al bar de l’establiment,
fins les 23.00 o les 24.00 de la nit que tanca la cuina del
restaurant, els dies de cada dia i els festius i cap de
setmana, respectivament. L’aforament és d’unes 200
persones.

Restaurant Bo de Bo

Bar · Restaurant · Braseria
C/ Adri, 15 · Tel. 872 081 359 · Girona
restaurantbodebo@hotmail.com
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MENÚ DIARI ...... 11 E IVA INCLÒS
1/2 MENÚ ...... 8 E IVA INCLÒS

· CUINA CASOLANA
· PER ENCÀRREC OBRIM
QUALSEVOL DIA

13 E

Especialitat en autèntic “Gazpacho Andaluz”,
plats tradicionals de la cuina de sempre,
arrossos i fideuàs, cada dia un menú diferent.
La cuina de sempre és a la Pujada!

Aquest Estiu, cuinem per a tu!!
Menús especials per la revetlla de sant Joan
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SELECCIÓ REGISA – Avda. Mas Pins 106-112 – 17457 – Riudellots de la Selva – Tel.: 972 477 079 –
www.sregisa.com regisa@sregisa.com

L A R E C E P TA D O L Ç A

Lluís Blanch, pastisser
*Postres elaborades a l’Aula Gastronòmica del Mercat de Salt

Galetes de xocolata
amb fruites vermelles
Ingredients per a la galeta:

Procediment:

• 85g de mantega

Barregem la mantega amb el sucre gla. Hi afegim l’ou batut i la farina amb el
cacau.

• 40g de sucre glaç
• 20g de cacau pur
• 135g de farina de rebosteria
• Xocolata negra
• Fruites vermelles
• Xocolata blanca per decorar

Treballem la pasta fins que ens quedi ben lligada.
A continuació, donem forma a la galeta amb l’ajut d’un corró i un tallapastes.
Ho coem al forn durant 15 minuts a 160 graus.
Un cop les galetes cuites i fredes, posem una capa de xocolata per sobre i
decorem amb les fruites vermelles i la xocolata blanca.
Història:
Entenem com a galeta una pasta dolça i seca, normalment, feta de mantega,
sucre, ou i farina. Ens hem de remuntar més de 2.000 anys enrere per saber
que els egipcis elaboraven una espècie de galetes conegudes amb el nom de
XAIT. També a Grècia eren conegudes unes altres que es deien DIPIR. Eren una
menja molt popular entre les seves legions.
Si ens situem al segle XVIII, al consum de galetes era habitual acompanyar-hi
una copeta de licor.
Avui dia, les podem trobar de tots els gustos, formes i colors, dolces i salades,
que ens donen aquests petits plaers a l’hora de degustar-les.
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LA VINYA

Agustí Ensesa, Sommelier i analista vitivinícola

La primavera i els vins
i caves rosats
La varietat de raïm Gewürztraminer es pot considerar
singular i exòtica, tant pel seu complicat nom com pel
color del raïm (taronja) i les especials característiques dels
seus vins. Aquests ceps procedeixen d’Alsàcia i Alemania
i fa molt anys varen ser introduïts al Penedès per la firma
Miquel Torres que amb “coupatge” amb la varietat Muscat
presentaren al mercat el famos vi Viña Esmeralda tan ben
acceptat pels consumidors.

Recomanem als “wine lovers”, per apreciar totalment les
virtuds de la varietat Gewürztraminer, els vins alsacians
de Huguel, Trimbach, Domaine Weinbach, Seifried de Nova
Zelanda i Mission Hill de Canadà.

A l’Empordà, el celler Oliver Conti, de Capmany (avui a
l’òrbita de Peralada) l’utilitzà pel seu vi Treyu que tingué
molt d’èxit per la seva novetat. Actualment està catalogada
pel Consell Regulador com a varietat autoritzada.
Al Somontano és considerada com a varietat important
i varis cellers la presenten com a vi monovarietal amb
molt d’èxit. Gramona l’utilitza per un dels seus Vins de
Gel i altres firmes penedesenques la presenten com a
monovariertal.
És un vi fàcilment reconeixible per les seves característiques
organolèptiques. El seu color groc pujat, quasi taronja i un
aroma molt potent que recorda la fruita tropical i exòtica
com els litxis. Notes de mel i de roses. És tant potent que
pot resultar embafadora. En boca és molt saborós i vellutat.
És un vi per degustar fora dels àpats, ben fred, com si fos
un refresc per pendre al jardí o en una tertúlia estiuenca
sota els arbres. Bona armonia amb plats de cuina oriental i
també amb “foie” i formatges blaus.
Els Gewürztraminers alsacians de verema tardana o
elaborats amb raïms afectats de “botrytis” són extraordinaris
i els recomanem especialment.

MESTRES TASTAVINS I CELLERERS DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DE VINS DE QUALITAT
www.girovi.cat
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L A P R O P O S TA

Paco Baso, Preiodista

Hotel el Serrat,

restaurant ca la Rosa de Tregurà
Sempre intento buscar llocs bucòlics on gaudir de la natura,
on, sens dubte, s’hi mengi bé i on el tracte, si pot ser, sigui
familiar, per allò de sentir-me com a casa. Així és ca la
Rosa de Tregurà, a Villalonga de Ter, excel.lent restaurant
casolà i tradicional. No us puc dir cap plat preferit perquè
seria un no acabar, o sigui que mireu d’anar-hi diversos
cops per poder-los degustar tots.

A part de la Rosa, hi trobem a la seva filla, l’Eva, controlant
que no falti de res a las taules i que tot surti perfecte. A la
sala o al menjador també hi trobem el seu home, en Xevi. A
la cuina, els fogons els mana el fill de la Rosa. En Joan és
el seu home i ha estat el company de viatge, qui ha patit els
inicis del negoci. Com en la majoria d’empreses, en Joan
era el cuiner i va passar les regnes al seu fill.

El restaurant és ca la Rosa i ella és la relacions públiques.
Millor que mai he conegut la seva simpatia. El seu carisma
és impressionant. Si voleu quedar-vos a dormir, ha de ser
a l’hotel el Serrat de Tregurà.

Si algun dia em perdo, busqueu-me a ca la Rosa!

Tinc la sort i el privilegi de poder anar-hi quasi un cop al
mes i, si puc, em quedo a dormir. Aprofito per carregar piles.
Situem el lloc. Hem d’anar fins a Camprodón, seguir la
carretera direcció Setcases, passar Vilallonga de Ter i, al
cap de pocs quilòmetres, a l’esquerre, direcció Tregurà.
Això sí, aneu-hi sense presses. Cal gaudir-ho en tota la
seva esplendor.

El Serrat de Tregurà
Ctra. de Tregurà, s/n • 17869 Tregurà de Dalt (Girona)
Telf: 972 13 60 19 • e-mail: info@elserratdetregura.com
www.elserratdetregura.com
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PERFIL DE DONA

Maria Carme
Ribas i Mora
Filla de la Granja Mora

Nascuda a Girona el 21 de febrer de 1947, Maria Carme Ribas
i Mora és una de les filles dels fundadors de la Granja Mora. Un
emblemàtic establiment situat al carrer Cort Reial de Girona que va
ser tot un referent en el desenvolupament cultural i tradicional de
la ciutat. Ella, juntament amb el seu germà Raimon i els seus pares
van regentar durant 60 anys la Granja Mora.
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“La Granja Mora va ser un
local de moda pel jovent
dels anys 60”

PERFIL DE DONA

Quan va obrir la Granja Mora?
Els nostres pares varen obrir el 9
d’octubre de 1939. S’havien conegut
a l’hospici de Girona fent de celadors.
La mare tenia l’obsessió de tenir una
botiga i buscant pel barri vell van
trobar una botiga que el fuster Mota
havia arreglat per la seva muller. Jo
no vaig poder estudiar. Als 14 anys ja
treballava a casa, igual que el meu
germà.
Quin paper ha tingut la Granja Mora
en la història de Girona?
Les parets de la Granja Mora es
van anar omplint de quadres de
fotografies on es recollia la història
ciutadana. L’espai de l’entrada es va
convertir en el recull de fotografies,
per exemple, de les inundacions que
va patir Girona des de la primera,
la de 1940. Aquesta només la van
viure els nostres pares. Les altres
les vàrem viure tots. Aquell racó de
la Granja Mora es va convertir en un
indret visitat per estudiants que els ho
posaven com a deures de l’escola.
Tots aquests records estan recollits
en un llibre.
Sí. L’any 1988 es complien 50 anys de
l’obertura de l’establiment i vaig dir
als meus pares que podíem celebrarho. Un dia vaig agafar paper i llapis i
vaig dir als meus pares i germà que
escriuria la història de la Granja
Mora. Jo sabia com de dur havia
estat el començament, acabada una
guerra. El 3 d’abril de 1990, i acabat
d’inaugurar el nou Castrum dels

Manaies Sant Lluc, es va presentar
el meu primer llibre, “La Girona
que jo estimo”. Va ser presentat per
l’alcalde Joaquím Nadal i l’escriptor
Josep Maria Fonalleras amb un èxit
esclatant de públic i una cantada
d’havaneres del grup Terra Endins.
També vau tenir a veure amb la
recuperació dels gegants i capgrossos
de Girona.
Sí, l’any 1992 vam fundar l’Associació
Amics dels Gegants de Girona de
la que me’n van fer presidenta. Vam
encarregar uns pins especials dels
gegants i el 25 de setembre de 1993
vam estrenar els nostres primers
gegants dedicats al gran Xavier
Cugat i a la musa de la seva música,
dibuixats pel senyor Joaquím Pla i
Dalmau. Aquell mateix dia ja vàrem
recuperar els capgrossos després de
molts anys de no sortir.

Des dels Amics dels Gegants també
vau convocar el primer concurs de
catifes de flors.
L’any 1994 va morir el nostre pare,
un dels fundadors dels Amics dels
Gegants. Amb la il.lusió de recuperar
tradicions, pel Corpus de 1994
convoquem el primer concurs de
catifes de flors adreçat a les escoles
per ensenyar als nens què es feia
abans pel dia de Corpus.
Quan es va acabar l’activitat dels
salons a la Granja Mora?
El 1994. El propietari va vendre
l’edifici a una promotora per fer pisos
i després de molts anys d’haver estat
els salons testimoni de centenars de
batejos, comunions i casaments i de
ser un local de moda pel jovent dels
anys 60, es posa fi a aquesta activitat
tan viva a la retina de tants gironins
que hi van passar.

L A P R O P O S TA

La Jabugueña

Premiada al concurs internacional
de qualitat IFFA 2019
La Jabugueña, premiada en la
Fira Internacional de la Indústria
de la Carn i els seus Processos, a
Alemanya
Del 4 al 9 de maig va tenir lloc l’última
edició de la Fira Internacional de
la Indústria de la Carn i els seus
Processos (IFFA), que cada tres anys
se celebra a Frankfurt, sent de les
fires alimentàries, la més important
del món en el sector de la indústria
de la carn.
Entre els esdeveniments que tenen
lloc dins la fira, hi ha hagut el Concurs
Internacional de Qualitat d’Embotits i
el Concurs Internacional de Qualitat
de Pernils amb uns 18.000 productes
participants.
La Jabugueña, una de les marques que
pertanyen a JAMONES ESCUDERO
SL, i que, per primer cop participava
en el concurs, juntament amb 27 altes
firmes del sector, va presentar quatre
dels seus productes, els quals van
ser premiats amb quatre medalles,
dues de plata per la “Tarrina de Patè
Ibèric” i “Xoriç Ibèric”, i dues més d’or
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pel “Llom Ibèric de bellota” i el “Pernil
Ibèric Bellota”.
Aquests premis, concedits pel
Jurat, condtituït exclusivament
per professionlas de l’Associació
de Carnissers, tenen l’objectiu de
recompensar la qualitat dels productes elaborats per les firmes
del sector càrnic del porc ibèric,
així com l’esforç, la dedicació i la

professionalitat de les empreses
participants. Per la Jabugueña,
empresa amb més de 25 anys
d’història, suposa un reconeixement
a nivell internacional de la qualitat
dels seus productes, en la qual hi
tenen un especial protagonisme
l’equip humà de l’empresa. Aquests
premis també donen visibilitat a la
seva marca, d’un prestigi reconegut
a tot el món.

LA SALSA

Toni Vallory, President de Girona Bons Fogons

Petits locals d’estiu
Arriba el bon temps i amb ell l’estiu i les seves vacances, les sortides dels caps de setmana o dels vespres amb
temperatures perfectes per a sopar en les terrasses del nostre territori.
Cada cop podem trobar més oferta de petits locals moderns, informals i amb personalitat dels seus autors –o d’algun
decorador- als que anomenen gastrobars, bistrós amb una petita cuina, bars de tapes d’autor, espais gastronòmics
i molts altres noms fins a l’infinit. La base d’un local d’aquestes característiques (petit, acollidor, molt directe, amb
molt de contacte amb els propietaris o responsables, amb una fantàstica complicitat entre client i cambrer/cuiner)
hauria de ser -i normalment és- trobar-se en un ambient on t’hi sentis còmode, sense la pressió social del estar
entaulat en una taula amb estovalles de fil i cambrers que fan reverències, on puguis conèixer gent nova i parlis amb
els veïns de barra o de la taula del costat –gairebé a tocar de la teva-, hauria de ser –i normalment és- un local on
pots tastar vins interessants a copes, cerveses artesanes que no trobes enlloc més, i que et fan acabar un sopar
sense adonar-te’n amb quatre copes de vi diferent, un parell de cerveses que has fet al començament i de postres
algun gintònic amb ginebres i tòniques com més originals i aromatitzades millor –exceptuant a aquells qui prenien
gintònic abans que es posés de moda que prefereixen una copa amb ginebra amb gust i aroma a ginebra i una tònica
amb gust i amargor de tònica. Ui, m’he tornat a despistar...
De fet, el que us volia explicar és que alguns –masses- d’aquests locals de costa, d’estiu, no tenen base gastronòmica
més enllà de fregir croquetes i braves congelades, oferir un Provolone calentó o un foie mi-cuit comprat al majorista
de torn, tret de la nevera i tallat directament de la llauna al moment de servir. No, no tot s’hi val. Hi ha grans
professionals de la cuina, cracks dels fogons, que es mereixen que reconeguem la seva professionalitat, que
tinguem clar què és el que mengem i quines diferències hi ha entre cuinar i desenllaunar-i-servir.
Per poder-ho fer, però, ens cal educació en el menjar... Un tema pendent que van passant els anys i lluny d’arreglar-se,
no para d’empitjorar.
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LLIBRES
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R E S TA U R A N T S A G A R D O T E G I
Carrer Bonastruc de Porta, 4 · Tel. 972 225 975 · GIRONA
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V I ATG E R E C O M A N AT

Sri Lanka
Sri Lanka, considerada per Marco Polo l’illa més bonica
del món de totes les de la seva grandària, realment
no defrauda al visitant, tant per la quantitat com per la
qualitat dels seus punts d’interès.
Encara que som conscients que aquest tipus
d’apreciacions són sempre molt subjectives ens atrevim
a dir també que, sense posseir gens que sigui realment
excepcional (especialment per a algú ja molt viatjat),
ofereix molts aspectes molt interessants per al viatger
que la vulgui recórrer amb suficient temps.
En una àrea geogràfica compacta es poden trobar vestigis
de magnífiques ciutats antigues, platges solitàries de
postal, esdeveniments culturals, paisatges espectaculars,
variada fauna i flora, i, sobretot, la calidesa dels seus
habitants.

entre un país i un altre són notables. Per exemple, Sri
Lanka és en general bastant menys caòtic, és més net,
i més fàcil per al viatger, a més de ser majoritàriament
budista.

D’altra banda, després de 18 anys de guerra civil entre les
tropes governamentals i la guerrilla tamil es va signar
en els primers mesos de 2002 un acord d’alto-el-foc i el
cessament de les hostilitats entre ambdues parts. Aquest
encara fràgil acord ha permès que a poc a poc es vagi
normalitzant la circulació de persones i mercaderies
en zones del país abans fora de límits, tals com la costa
oriental i especialment el nord del país. Gràcies a aquest
acord, ara és possible per al viatger moure’s lliurement
per gairebé tot el país, la qual cosa inclou també la
península de Jaffna, en l’extrem nord.

Visites obligades:

Malgrat la seva proximitat a l’Índia (separada d’ella només
per 32 km d’illots de corall) la veritat és que les diferències

i recomanem després d’uns dies gaudint de la perla
de l’india i a unes dues hores d’avió, gaudir i relaxarnos a les Illes Maldives.

Sigiriya, Golden temple, temple of the tooh, Adam´s
peak, Colombo, les seves platjes del sur, les
plantacions de te a Kandy i tots els seus racons on
perdres.

Maldives esta feta per gaudir de la pau i els seves
úniques postes de sol, aquí podem comprovar que
les preocupacions ens queden molt lluny d’aquest
meravellós escenari natural.
Un cop solventat el tràmits d’aduana i transport
al nostre hotel corresponent, passarem a gaudir
d’uns dies inovidables descansant i gaudint de les
platjes amb els verds turquesa, blau fosc, blau clar,
coralls, fauna marina, un lloc on oblidarnos del vida
cotidiana i així gaudir d’un espai paradisíac.
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Sopa amb mandonguilles i ous
• En una cassola gran, es posen tots els ingredients
(menys els ous i el pa torrat), es cobreix amb aigua i es
bull a foc lent aproximadament 2 hores. De tant en tant
s’ha de escumar.
Mandonguilles:
• Es bat l’ou, s’afegeix la carn picada, l’all picat, julivert
i un grapat de pa ratllat. Comprovar la sal.Es cobreixen
amb farina, es fregeixen en abundant oli (reservar).
• Transcorregudes les 2 hores, es cola el brou. En
una altra olla, el portem de nou al foc i s’afegeix el pa
torrat. Quan s’hagi estovat, es bat fins que quedi molt fi.
S’afegeixen les mandonguilles reservades, es bull durant
5 minuts i s’agreguen els rovells batuts.
• En un pot fondo, s’aboca la sopa, algunes mandonguilles,
és decora amb julivert i s’afegeixen gotetes d’oli d’oliva.

MANDONGUILLES:
• 160gr. de carn picada porc
• 40 gr. de carn picada vedella
• 2 Dents d’all
• 1 Ou
• Pa ratllat
• Farina
• Julivert
• Oli d’oliva i sal

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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Liliana Amici y Valentina Bisio

CALDO:
• 1 Gallina o pollastre
• 1 Os de pernil
• 1 Os d’espinada de porc (salat)
• 1 Pastanaga
• 1 Patata
• 1 Porro
• 1 Api
• 1 Col
• 4 Ous
• Pa torrat

MOSSEGADES

Salmarina i Gozos Mundanos, guanyadors
de la Ruta de les tapes 2019 de Roses
Dos restaurants van assolir la primera posició en
el concurs a la Millor Tapa de la Ruta de les Tapes de
Roses 2019. Gozos Mundanos va resultar guanyador en
la votació popular amb la proposta”Paella de patata
trufada,ceps, rovell d’ou, foie i salsa de rostit de carn”.
De la seva banda, el restaurant Salmarina assolí la
primera posició en la votació feta pel jurat amb la
seva proposta “Sarandonga, un arroz con bacalao”,
com diu la cançó. Tal ha estat l’èxit d’aquesta tapa que
Salmarina es planteja incorporar-la a la carta tot i que
ja hi tenen inclosa una proposta similar, segons el xef
Francis Rebollar. Per crear la tapa, però, van potenciar
els ingredients perquè, amb una sola mossegada, es
poguessin apreciar els difererents sabors.

El restaurant Salmarina és especialista en tapes i
“platillos” i, des de fa aproximadament 1 any, ha introduït
un apartat d’arrossos. El seu fort és la creativitat sobre
els plats clàssics, la revisió dels clàssics, a partir de
l’actualització de tècniques, de contrastos o, simplement,
de les presentacions.
La Ruta de les tapes 2019 a Roses va servir més de
193.000 tapes al llarg de 10 dies que va durar la campanya
gastronòmica.
Restaurant SALMARINA
Tel. 972 25 57 74 · Carrer d’Aragó, 11
17480 Roses · Girona

Imatge de la tapa guanyadora

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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CUINES DEL MÓN

Jaume Fàbrega, Autor de l’enciclopèdia de la gastronomia

La sobrassada, glòria de Mallorca
La sobrassada, sens dubte, és un dels
grans embotits dels Països Catalans.
És l´únic autòcton fet amb pebre
vermell, enfront de l´universal pebre
negre. L´autèntica sobrassada es fa
amb pebre de Cortí o tap de Cortí.
Segons els diccionaris, la sobrassada
és un “farciment de carn de porc
crua, capolada i pastada amb pebre
vermell, pebre coent i sal, i embotida
dins un tros de budell gruixut; és
producte típic de les Balears i que
s’ha estès al continent, sobretot
al País Valencià”. Però també s’
elaboren sobrassades a Catalunya
i a Catalunya Nord i sud de França.
Al País Valencià també s’ anomenen
“tàrbenes” o “tàrmenes”, del nom
de la població on l’ introduiren
mallorquins immigrats al s. XVIITàrbena, en la qual encara he sentit
parlar en salat, si bé ja amb perfecta
fonètica valenciana-.”Sa sobrassada
de Tàrbena és molt bona”.

La primera cita d’aquest embotit és
un text del reis Martí I de CatalunyaAragó demanant al majordom del
rei de Sicília (territori pertanyents al
casal reial català) uns productes de
l’ illa:”Us pregam e manam que’ns
trametats d’aquexes viandes que
aquíse apperellen,és a sabee: ventos
de socera, sobressades, verines,
salsici, andoles, quasi cavalls e
andoses” (es tracta de productes
de xarcuteria o formatges, com el
caccicavallo, o cascavall). L’origen
del producte-, doncs, és sud-italià;
el nom, en canvi, ve de l’occità
(llengua germana del català). Gonzalo
Fernandez de Córdoba, al Sumario
de la natural historia de Indias(1526)
esmenta també les “sobrasadas de
Nápoles”.Un document de Pollença
del 1550 cita també la “sobressada”
mallorquina.Un document menorquí
de 1569 enumera les normes de
qualitat dels emnbotits: “ordenam que

tota persona que farà sobressades,
llengonisses, botifarrons ne altres
consemblatns averies...”. (“avaria”, a
les Balears, és el farcit dels embotits).
Més tard, documents setcentistes
relacionats amb els xuetes o jueus,
esmenten les sobrassades vingudes
d’ Itàlia, que devia ser una forma
de fer visible davant tothom que en
alguna família xueta , suposadament,
es consumia porc. Un text del s. XVIII
cita que en un rebost hi ha “cent
sobrassades i trenta llonganisses”.
La base de la qualitat de la
sobrassada és la carn, el clima
i el pebre bord (vermell) emprat
(pebre vidriato envidriat,o de tap de
Cortí). Abans n’hi havia una fàbrica
al carrer de Sant Cristòfol, a Can
Pastilla. N’ h ha hagut,o n’hi ha ,
a Sant Jordi, Manacor, sa Pobla,
Campos, Felanitx, Santa Maria del
Camí, Sant Jordi, Muro, Llucmajor,
Randa,Pòrtol, Santa Maria... El pebre

Jaume Fàbrega (Associació d’Escriptors
en Llengua Catalana)
Jaume Fàbrega
Jaume Fàbrega
Bona Vida
Gastronomia Catalana
Catalan Cooking

3 8 | Núm. 40 · ABR IL - M A IG 2019

CUINES DEL MÓN
bord va arribar a Mallorca a finals del
segle XVI procedent d’Amèrica. Ja
al segle XIX l’Arxiduc Lluís Salvador
d’Àustria (Die Balearen), assenyala
que el seu ús principal estava
destinat com a condiment, després
d’un procés d’assecat al sol. També
subratlla que la qualitat del pebrot
local era molt superior al del pebrot
de l’exterior.Entre agost i octubre,
les façanes de moltes de les cases
d’aquests pobles quedaven totalment
cobertes amb enfilalls de pebres que
s’assecaven al sol, per no perdre els
seus antioxidants o poder conservant.
Encara avui es poden trobar claus
en algunes d’aquestes façanes,
però aquestes imatges ja no són tan
freqüents com 30 anys enrere.
A Mallorca hi ha una sobrassada
d’alta gamma- el Rolls Royce d’aquest
famós embotit-, elaborada amb la
raça de Porc Negre de Mallorca,
tradicionalment alimentat amb figues
madures, rostoll i aglans (a les cases
abans de la matança), i comercialment
abans de l’ engreix amb pinso natural
(farina d’ordi, segó, figues seques,
faves). Les figues que li donen un
gust dolcenc molt particular.Cerqueu
la“Indicació Geogràfica Protegida”.
El seu equivalent a Menorca és la
Sobrassada de porc faixat.
Hi ha sobrassades primes i gruixudes,
tendres i “velles”- aquestes les
millors-. LIGP autoritza els següents
formats: llonganissa, embotida en
budells prims i d’una longitud màxima
de 50-60 cm; arrissada: embotida
en budells gruixuts; semiarrissada:
embotida en budell d’una mida mitjana;
és la presentació més freqüent, d’uns
500-800 g de pes; cular: embotida en
budell del darrer tram intestinal del
porc; bufeta: de forma semiesfèrica i
un pes que pot assolir els 8 kg; bisbe:
és la peça més grossa, s’omple en
l’estómac del porc; poltrú: embotida
en el cec del porc; terrina: nova
presentació d’aproximadament 200
g, que permet prolongar la vida útil
del producte i la conservació fàcil
per al consumidor. La Sobrassada de
Mallorca en terrina és sobrassada
curada, a la qual una vegada eliminat
el budell, s’envasa amb les màximes
garanties.
Cal dir que actualment es fan
sobrassades arreu: al País Valencià
i a Catalunya, des de força temps,
i fins i tot a Espanya (on una marca

les anunciava amb el ridícul nom
de “chorizo para untar”). El que sí
s’ ha introduït, recentment, és la
sobrassada sense budell, és a dir,
en terrina:us heu de fixar que hi hagi
imprès “sobrassada de Mallorca”, i
no “crema de sobrassada”, que és un
substitut força impresentable.
Sempre que pugueu, consumiu
sobrassades de Mallorca, o de les
Balears: les condicions climàtiquesactualment més que les primeres
matèries- li donen el seu buquet
característic, únic.Hi compta la
qualitat de la carn i cansalada, la del
pebre vermell fresc i, naturalment, el
clima.
Aquest embotit és la base de
nombrosos
plats:
Sobrassada
amb mel o amb suquet, Ous amb
sobrassada, amb hortalisses- pèsols,
faves, carxofes...-, amb rovellons,

Calamars farcits
amb sobrassada
A Mallorca la sobrassada apareix
en nombrosos farcits, incloent
plats de peix i marisc.
Ingredients:
- 4 calamars grossos (poden ser
cananes o aluges)
- 150 grams de sobrassada de
bona qualitat (IGP Mallorca)
- 1 ou dur
- 2 cebes de Figueres mitjanes
- Sal
- Pebre negre
- Oli d’oliva
- 1 got de vi blanc o vi ranci

en sopes,
arrossos, macarrons,
calamars farcits, ous,en farcits,
coques,etc.
Diem, finalment, que la sobrassada és
una mescla harmònica de carn, xulla
o cansalada (meitat i meitat, o amb
més carn), sal,pebre vermell dolç,
pebre vermell coent i, opcionalment ,
pebre negre i a vegades herbes, com
el romaní, la farigola o l´orenga. El
pebre evita l’ oxidació del greix, el cura
i madura i fa de conservant, dins un
complex procés que s’ ajusta al clima
de Mallorca,que pot ser sec, però no
excessivament fred.
A Calàbria es fa un producte quasi
idèntic, la ‘nduja, que es presenta en
budells gruixuts o en una gerra, però
és molt més picant.
Els espanyols ho solen escrirure
“sobreasada”!. No hi ha com ser
ignorant.

tentacles i les aletes tallats a
bocins i ho deixeu-ho coure un
parell de minuts fins que perdin
l’aigua. Afegiu-hi la sobrassada,
deixant-la coure uns minuts
afegint-hi, abans de treure-ho del
foc, l’ou trinxat ben petit, mentre
remenem i hi afegiu pebre.
Mescleu-ho bé.
Farciu els calamars, sense
omplir-los en excés, ja que el
calamar tendeix a reduir la mida
; cosiu-ho o bé travesseu-lo amb
un escuradents per la vora del
farcit. Poseu-lo a la cassola on
teniu la ceba ja sofregida; tireu-hi
una llossada d’ aigua i el got de vi
blanc i acabeu-ho de deixar coure
amb la cassola tapada, a foc baix,
vigilant el líquid que no s’ evapori
del tot. Tasteu-ho de sal. Si són
grossos, talleu-los a rodelles i
serviu-los.

Elaboració:

Notes

Comenceu netejant els calamars
curosament; els tentacles i aletes
els talleu a trossos petits i els
guardeu.

Al farcit s’ hi pot afegir espinacs,
cara, etc. Observeu que el sofregit
no té tomàquet, força incompatible
amb la sobrassada.

Poseu ceba a sofregir en una
cassola amb un fons d’ oli; saleula lleugerament; quan comenci
a enrossir-se hi afegiu-hi els

Una versió simple però molt
gustosa és farcir els calamars
– en aquest cas més petits- amb
sobrassada i fer-los a la planxa.
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Surten al mercat el Nadal X Blanc
i el Nadal X Vermell de la collita 2018

Torrelavit, 14 de maig de 2019.- Sis mesos després de
la verema, ja han sortit al mercat els dos vins blancs
emblemàtics del celler Nadal: Nadal X Blanc i Nadal X
Vermell 2018. Aquests dos vins, elaborats 100% amb
xarel·lo blanc i xarel·lo vermell, són l’expressió més
sincera i honesta del caràcter dels raïms propis del
Penedès, per l’adaptació al clima i les condicions del sòl
d’aquesta regió.
Elaborats amb raïm dels Costers de Lavernó, el
Nadal X Blanc i el Nadal X Vermell 2018 recullen les
característiques d’una collita marcada per les abundants
i ininterrompudes pluges del primer semestre de l’any
que van afavorir una maduració ideal del raïm, segons
explica l’enòleg i director general del celler, Xavier Nadal.
Aquests dos blancs, són dos vins gastronòmics, amb
estructura i cos que permeten enaltir productes frescos
i plats elaborats. I milloren en ampolla, com a mínim,
durant els tres anys posteriors a la collita.

Aquests dos blancs monovarietals expressen
sense maquillatges el caràcter del xarel·lo blanc i
el xarel·lo vermell tan arrelats al Penedès
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Fulles d’or al concurs de vins i caves
Girovi 2019

Vins blancs joves:

Vins negres criança:

LLAVORS (2018) Celler La Vinyeta

ANTIMA (2016) Empordàlia

TRAMUNTANART (2018) Celler Gerisena

ANHEL D’ EMPORDÀ (2015) Celler Pere Guardiola

Vins blancs fusta:

PUNT I APART (2016) Celler La Vinyeta

FLOR D’ ALBERA (2016) Celler Martí Fabra

Vins Negres reserva:

Vins blancs especials:

AIRES DE GARBET (2016) Peralada

AMAT SAUVIGNON (2018) Celler Trobat

FINCA MALAVEINA (2016) Peralada

PESSETERO (2018) Celler Gerisena

Garnatxa d’Empordà:

Vins rosats:

GARNATXA D’EMPORDÀ 15 ANYS (Peralada)

MALLOLET (2018) Celler Roig Parals

GARNATXA TORRE DE CAPMANY (Celler Pere Guardiola)

MARAGDA (2018) Celler Mas Llunes

Cava Brut Nature Reserva:

ROSAT DE GERISENA (2018) Celler Gerisena

SES VERNES, RAIMS DE BLANES BNR (Cava Ses Vernes)

A 21 ROSAT (2018) Celler Maset Plana

Cava Brut Nature Gran Reserva:

TRAMUNTANART (2018 Celler Gerisena

TROBAT BNGR (Celler Trobat)

Vins negres joves:
EL NEN DE CAN MASET (2018) Celler Maset Plana
DINARELLS (2018) Cooperativa de Garriguella
MAR DE LLUNA (2018) Celler Marià Pagès

MESTRES TASTAVINS I CELLERERS DE CATALUNYA

TRAMUNTANART (2018) Celler Gerisena
Vins negres criança curta:
NEGRE DE GERISENA (2017) Celler Gerisena

ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ
DE VINS DE QUALITAT

www.girovi.cat

Cava Ses Vernes, medalla d’or
al concurs de vins i caves de catalunya GIROVI 2019
Carrer de Fornaca, 19,
17300 Blanes, Girona
Tel. 972 33 57 58

www.sesvernes.com
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Premis nacionals de gastronomia 2019
Fina Puigdevall va oferir el primer sopar a Les Cols un
11 de maig, fa 29 anys. Aquest va ser un projecte iniciat
amb el que era el seu marit, en Manel Puigvert, i que
la senyora Puigdevall, profundament vinculada a la
Vall de Bianya, ha fet créixer al voltant d’un compromís
respectuós amb el producte ecològic de proximitat.

Els Premis Nacionals de Gastronomia 2019 tenen
enguany una festivitat afegida, celebrem el 30 aniversari
de la seva fundació! El premis es van fer públics durant
el tradicional sopar que el president de l’Acadèmia
Catalana de Gastronomia i Nutrició, Sr. Carles Vilarrubí,
va oferir als Acadèmics de dita institució tot celebrant
el passat Nadal a Via Veneto, seu oficiosa de l’ACGN
durant tants anys. Es va acollir als Acadèmics i a les
seves parelles, en una nit de gran expectació per saber
el resultat de les votacions personals i secretes, a la fi de
premiar l’excel·lència, l’esforç, el sacrifici i la dedicació
dels professionals de la gastronomia del nostre país un
any més.
Els Premis Nacionals volen abastar els diferents actors
que fan de la Gastronomia un des motors econòmics
arreu del món, sent conscients de la dificultat de apreuar
tot el territori català. El talent de la nostre industria
gastronòmica és gran. La tradició culinària, forta i
arrelada a cada comarca. El personal que conforma la
restauració, ampli i de característiques ben definides.
Cada dia obren i tanquen nous restaurants que volen
oferir el millor per els comensals. Aquells que mantenen
el coneixement, la qualitat, l’acolliment, són els que
perduren.

A Les Cols, del que és propietària i xef, es cultiven i
cuinen el fajol (una herbàcia –fagopyrum esculentum—
sense gluten i que es mol al molí propi de la família,
gestionat per en Carlos Nogareda, cosí de la Fina), el blat
de moro (base del benvolgut farro) i altres productes; i
es poden veure des de la sala les gallines que caminen
distretes per el galliner, guardianes d’ous ben posats i
ben menjats que els comensals gaudeixen en un espai
idíl·lic.
La mare de la Fina, la senyora Clara Nogareda, preparava
els dies de festa calamars farcits de carn, i a Les Cols
només se serveixen els peixos en salaó tal manera com
s’ha fet des de sempre a La Garrotxa. La Fina prepara
el bacallà en salaó, les seves tripes, les cocotxes, la
brandada i un bon taco de morro que es presenten en
una carta canviant per temporada.
Aquesta tradició de cuina familiar té continuïtat amb les
filles de la Fina: La Clara està a la Sala, la Martina a
la cuina, i la Carlota formant-se al CETT. Les Cols es
un projecte d’equip, lligat a la terra, als productors i
habitants d’Olot, a la Vall de Bianya, a La Garrotxa.

Valorant totes aquestes qualitats, els premis d’enguany
que l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició lliura
anualment son:
Premi Nacional de Gastronomia 2019 per la Sra.
Fina Puigdevall, xef i propietària de Les Cols, d’Olot,
Girona.
Premi Revelació 2019 per el xef Rafa Zafra, del
restaurant Estimar, a la ciutat de Barcelona.
Premi Cap de Sala 2019 per el Sr. Joan Carles Ibáñez
del restaurant Lasarte, de la ciutat de Barcelona.
Premi Especial de l’Acadèmia, (Ex-aequo): Per la
seva aportació a la cultura gastronòmica catalana a
Cristina Jolonch i Pau Arenós.
Fina Puigdevall amb la seva filla Martina, emplatant.
(Fotografia d’en Javier Luengo)
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Rafa Zafra és el xef i copropietari del restaurant
Estimar. En Rafa no pot separar el seu art de la seva
dona, Anna Gotanegra, que pertany a la quarta generació
d’una família de proveïdors de peix de Roses: el binomi
perfecte, control a la cuina i bon producte. I què cuina
en Rafa? Cuina el Mediterrani, i utilitza la millor cocció i
tractament per a cada producte.

Orgullós del seu ofici, el seu art continua en la figura
del seu fill Carles, summiller com ell i que treballa a
Anglaterra.

En Rafa es va formar a l’Escuela Superior de Hostelería
de Sevilla, passant després per el Tristán Bistro de
Mallorca i per la cuina del gran xef Jose Mari Arzak a San
Sebastián. Amb 26 anys gestiona la cuina de l’Hacienda
Benazuza a Sanlúcar la Mayor (Sevilla), i fins ben poc ha
estat cap de cuina de Heart a Ibiza.
En Rafa i l’Anna tenen a la vista nous horitzons i obriran
en breus un local a Madrid, un segon Estimar al que
desitgem bona mar i bons vents.

En Joan Carles Ibàñez amb el seu fill Carles, summiller com ell, i
que es troba treballant a Anglaterra.

En Rafa Zafra, a l’Estimar

Joan Carles Ibánez es el Cap de Sala del Restaurante
Lasarte, sota la cura del xef Martín Berasategui, situat a
l’Hotel Monument de Barcelona.

Cristina Jolonch va iniciar la seva carrera professional
fa 30 anys a La Vanguardia realitzant reportatges
i entrevistes al Magazine, on va escriure durant 25
anys. En aquesta publicació va desenvolupar una sèrie
dedicada als restaurants preferits dels grans xefs de la
gastronomia espanyola, i que es va materialitzar en un
llibre al 2008, “Guia Secreta. ¿Dónde comen los grandes
cocineros?”. Al 2015 va co-dirigir amb Verónica Escuer
el documental “Snacks. Bocados de una revolución”,
indispensable per entendre l’ evolució del sector
gastronòmic. Actualment escriu a les planes del diari i
dirigeix els continguts de l’espai Comer, a la web de La
Vanguardia.

En Joan Carles conforma la tercera part de la triada
Fermí Puig-Ferrán Adriá que van fer les delícies a la
Capitania General de Cartagena, i amb una metodologia
quotidiana compleix amb el ritual de situar-se davant de
la taula de cata de pedra de l’avantsala del celler. Amb
ànima de poeta, en silenci, amb un moviment rotatori,
fa ballar un vi robí cirera amb la precisió de 20 anys de
servei de summiller al Recó de Can Fabes, del recordat
Santi Santamaria.

Acaba de sortir el seu darrer llibre “De carne y hueso:
conversaciones sobre gastronomia y vida”, (Libros de
Vanguardia) que recull 40 entrevistes publicades durant
40 diumenges, emmarcades en la profunditat més
humana de personatges de tot el món vinculats a la
gastronomia.

El servei de Sala requereix de gran ofici. Es tracta
d’entendre les necessitats del comensal i la gestió del
treball de cuina. El Cap de Sala reconeix als clients.
Recorda els seus noms. Els fa sentir ben rebuts. Sap
aconsellar i s’anticipa als seus desitjos. Desxifra els
noms dels plats i els interpreta. Un gran Cap de Sala
exalça un bon restaurant.

L’obra que l’honora sobre totes és el projecte social
“Cocina Conciencia”, que va impulsar amb la fundació
Raices, que presideix Lourdes Reyzabal. Es tracta d’un
projecte d’immersió social i laboral de joves immigrants
en risc d’exclusió social que canalitzen el seu talent i
el seu esforç en el món laboral gastronòmic al nostre
país.
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Jolonch és des de 2015 la presidenta de The World 50’s Best
Restaurants, per Espanya i Portugal. La seva dedicació a
la vessant més social i solidaria de la gastronomia l’ ha
fet mereixedora de diferents reconeixements i honors.

Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició (2011), i el
Premi Internacional Pau Albornà (2014).

Cristina Jolonch

Pau Arenós

Pau Arenós va néixer a Vila-Real, Castelló i és escriptor,
periodista, entrevistador, columnista, reporter i redactor
en cap de “El Periódico de Catalunya”. La seva obra
creativa, sense descartar la novel·la, està centrada en
la gastronomia i ha publicat llibres que han obert camí
dins de la literatura del bon menjar. Los genios del fuego
(2000), La cocina de los valientes (2011), Los Once (2014),
¡Plato! (2017). Fà un mes escàs ha publicat la versió
ampliada de La cocina de los valientes amb nou pròleg,
els esdeveniments passats des de el 2011, la influència
de les xarxes socials en la cuina, i dos nous capìtols, un
dedicat al paper de les dones a la cuina tecnoemocional i
el dedicat a Jordi Roca i Albert Adrià.

L’acte de lliurament dels Premis Nacionals de
Gastronomia 2019 es va celebrar el passat 5 de juny a
la Casa Llotja de Mar de la ciutat de Barcelona. Aquest
esdeveniment va estar emmarcat en la celebració del
30 aniversari de la fundació de l’Acadèmia Catalana de
Gastronomia i Nutrició. El nostre president, Sr. Carles
Vilarrubí, va recordar amb emoció aquells Acadèmics
fundacionals finats que van obrir pas a una nova
generació d’Acadèmics.

El seu nou projecte es Cata Mayor (#catamayor), una
sèrie de vídeos que de la mà de cada especialista
ens endintre en els secrets de la preparació de plats
concrets: macarrons, ensaladilla rusa, truita de patates
i molts altres. El accés online asegura l’actualitat i el
dinamisme.
En Pau no es un teòric, entra ell mateix a la cuina amb el
tarannà que el caracteritza, amb atreviment i genialitat,
i pel el seu bon fer a rebut un grapat de reconeixements
i premis. Entre altres: Menció especial del Ciutat de
Barcelona de Periodisme (2004), Premio Nacional de
Gastronomía (2005), Premio Juan Mari Arzak (2007), premi
a l’Excelencia Gastronómica de la Academia Internacional
de Gastronomía (2008), premi al Profesional de l’any de la
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Rosa Mayordomo
Taula Directiva

MOSSEGADES

Sugar Beach, còctel bar a Sant Antoni de Calonge
Fa 12 anys que la Cristina regenta aquest còctel bar
davant la platja de Sant Antoni de Calonge. També
treballa com a vermuteria on també s’hi pot fer un mos,
amb un apartat d’especialitat gastronòmica filipina però
amb molta varietat. S’hi pot menjar un “codillo” o, si no
ens volem atipar massa, fer-hi una degustació de plats
amb una mica de salmó fumat, carpaccio de vedella o
pernil ibèric, entre altres.
L’especialitat del local són els mojitos i els gintònics
amb una gran varietat de ginebres, a banda dels còctels.
També ofereix més d’una vintena de wiskies diferents. La
qüestió és passar una bona estona amb bona companyia
en aquest còctel bar a tocar de mar.

Sugar Beach, Passeig de Josep Mundet, 15 · 17252 Calonge. Girona

w w w. g i rona ga stronom i ca . cat | 45

GUIA GASTRONÒMICA

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 | AIGUAVIVA (Girona)
T. 972 394 221 | barrestaurantaiguaviva@gmail.com | Dilluns tancat

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 | EMPUR IABR AVA (Girona)
T. 902 454 700 - 972 456 047 | info@hotelportsalins.com | www.hotelportsalins.com

Pots trobar la revista
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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

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
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