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EDITORIAL

Marta Avellaneda, periodista
mavellaneda@gironagastronomica.cat

Punt i seguit
Aquest número 43 de Girona Gastronòmica és especial. I no pel número en qüestió sinó perquè les circumstàncies
ens han fet parar i ser conscients de tot el camí recorregut.
En Paco Baso, s’ha jubilat. En “Paco maco” i, fins ara, director de Girona Gastronòmica, s’ha retirat després de 40
anys de vida laboral fortament vinculada al periodisme i a Girona.
Això ha fet que aturéssim, per un breu període de temps, les revolucions que ens acompanyen cada dia i que
poséssim en valor la feina feta en aquests 7 anys que fa que Girona Gastronòmica surt al carrer. Han estat molts
números, tants com 43, moltes entrevistes, moltes trobades, moltes trucades per buscar declaracions, visites a
restaurants, bons àpats i bona companyia amb entrevistats i col·laboradors.
Precisament, aquests últims són els protagonistes de la portada d’aquest número. S’ho mereixen. Són persones
vinculades al sector gastronòmic o al periodisme i a Girona que, en cada número, ens han enriquit la lectura,
desinteressadament, amb articles o receptes, molts d’ells des del primer dia. A l’interior de la revista, també els
hem dedicat dues pàgines perquè els conegueu millor, encara que sigui a través del nostre prisma.
Paco, a tu et desitjo una llarga vida plena de bons moments i de bona gastronomia. Ja farà més de 10 anys que
ens vam conèixer a la ràdio. M’has vist canviar de feina, canviar de parella i ser mare. Quan mires enrere i veus
que una persona sempre hi ha estat en els moments més importants és que t’hi uneix una bona amistat.
Molta sort, Paco! Et seguirem llegint a Girona Gastronòmica perquè, com no podia ser d’una altra manera,
continuaràs vinculat a una revista que has vist créixer, com a mi.
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MENJA’T EL CINE

Pitu Anaya, Periodista

El Gatopardo
SINOPSI: Don Fabrizio Corbera, príncep de Salina es refugia
amb la seva família a la casa de camp a Donnafugatta. L’esclat
de la revolta dels camperols, altera la seva vida. La família,
acostumada al gran luxe i envoltada de riquesa, veurà com
els temps del feudalisme s’acaben. La revolució del poble ha
començat.

Ballant al Palau Gangi de Palerm
El director italià filma amb tot luxe de detalls la decadència de
la burgesia a l’any 1860. Amb un repartiment de categoria, en
el qual tots els personatges estan esplèndids. La novel·la de
Giuseppe Tomasi, duc de Palma i príncep de Lampedusa, va
ser escrita l’any 1955, dos anys abans de la mort de l’autor i
està ambientada a Sicília durant 50 anys.
La pel·lícula va guanyar la Palma d’Or a Cannes al 1963 i el
primer lloc on es va veure a Espanya, va ser al Palau de la
Música de Madrid el 16 de desembre d’aquell mateix any.
Només va tenir una nominació als Oscar pel vestuari i que no
va guanyar (se’l va endur “Cleopatra”).
L’escena del sopar al Palau del Príncep de Salina simbolitza
la caiguda de la vella aristocràcia i el naixement de la nova
burgesia. Per aquesta escena d’uns 40 minuts de durada,
Visconti va tardar 7 mesos a rodar-la i es va fer al Palau de
Gangi a Palerm.
El director Martin Scorsese considera aquesta pel·lícula entre
les 10 millors que s’han fet.
CRÈDITS

PAÍS: Itàlia
ESTRENA: març 1963
DIRECTOR: Luchino Visconti
GUIÓ: Suso Cecchi d’Amico i Pasquale
Festa
FOTOGRAFIA: Giuseppe Rotunno
DURADA: 205 minuts (versió íntegre i 160
min. versió a Espanya)
REPARTIMENT:
		
		
		

BURT LANCASTER
ALAIN DELON
CLAUDIA CARDINALE
GIULIANO GEMMA
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EL REBOST NUTRICIONAL

Dra. Anna Costa Corredor, nutricionista

Són saludables
les dietes restrictives?
Sense dubte, la resposta a aquesta pregunta és un
no ben rotund! Ni des del punt de vista fisiològic, ni
des de l’emocional. Anem a detallar, en molt poques
línies, però de forma ben aclaridora, el perquè no ho
són.
Etimològicament, la paraula “dieta” prové del grec
“dayta”. I, amb ella, no només s’hi considerava el conjunt d’aliments que es consumien de forma habitual;
també s’hi vinculava la forma de viure, englobant-hi
el descans, l’exercici i la gestió de les emocions.
En l’actualitat, aquest terme s’ha convertit en tot un
despropòsit. I és que, com bé saps, “estar a dieta”
suposa prohibir-se, restringir, passar molta gana
fisiològica i aguantar-se l’ansietat que genera tal rigidesa i hipercontrol, per a poder controlar al màxim
les quilocalories ingerides cada dia. I, per contra, si
no s’hi està, sembla que es pugui menjar de tot, sense
ni inclús un control conscient, i més bé amb desenfrenament. Per tant, vulguem o no, aquest terme de
“dieta” ens ha construït un “comportament bipolar”.
Però, més enllà d’aquestes connotacions, les “dietes
miracle” aporten altres aspectes molt negatius:

1) Incompatibilitat amb la vida social.
2) Tenir data d’inici i de fi, per ser impossible mantenir-ho de per vida.
3) Promoure una pèrdua de pes ràpida, que no és precisament del que sol sobrar (massa grassa), encara que s’observi estèticament una reducció del volum corporal (per disminució de massa muscular i
aigua); quelcom que suposa.
4) Reduir molt la despesa energètica total diària, i
propiciar una futura major resistència a la pèrdua
de la massa grassa excedent. I, també, suposa
com a conseqüència,
5) Experimentar un efecte rebot recuperant encara
més quilos dels perduts. Per tant, la seva eficàcia és summament efímera. I, a sobre, es genera
frustració, per no haver pogut assolir l’objectiu
imposat, culpant-se de no ser-ne capaç. Això minva l’autoestima i la seguretat en un mateix/a.
Llavors, sabent-ho premeditadament, no és millor
deixar de banda les “dietes” que corren arreu i, també, no enfocar-se només en el pes que marca la bàscula? I, per contra, no seria millor corregir l’alimentació i els hàbits, per poder cercar una millora en els
indicadors de salut i de qualitat de vida? Si escollim
aquesta última estratègia, passarem de realitzar
valoracions extrínseques a altres intrínseques que
suposaran millores graduals (no ràpides), però molt
gratificants i duradores. I sí, assolirem també una
pèrdua de pes i grassa, però com a conseqüència, ho
podrem mantenir en el temps, degut al canvi d’hàbits
experimentat.

Reflexiona-hi el temps que et calgui, ara que es va
apropant el bon temps, i et vas traient capes de roba
de sobre, i ja penses en les vacances a la platja.

Nutriclínica Doctora Costa
Col. núm. CAT000418
info@nutriclinica.es
www.nutriclinica.es
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MOSSEGADES

Obrador Fundació Noguera
Nou obrador de pasta i pizza ecològica,
únic a Catalunya.
La Fundació Ramon Noguera ha posat en funcionament,
a les seves instal·lacions de Girona, el nou obrador d’Aliments Onyar que dona feina a una quinzena de persones,
una desena de les quals amb discapacitat. Es tracta de
l’únic obrador d’alimentació ecològica productor de pasta i pizza fresques a Catalunya.
La Fundació Ramon Noguera va assumir el 2017 la producció ecològica de la marca Aliments Onyar, que fins
ara tenia l’obrador a Quart (Girona).
Pepita Perich, directora-gerent de la Fundació Ramon
Noguera, explica que «estem apostant per aquest projecte social i creiem que és una línia amb un potencial
creixement que ens pot permetre assolir més llocs de
treball per al col·lectiu. Aquest ha de ser el punt de partida del creixement tant en vendes com, sobretot, en la
consolidació i creixement en ocupació de persones amb
discapacitat».
Amb aquest objectiu de creixement s’han impulsat dues
grans accions: invertir en un nou obrador amb capacitat
per poder assolir un gran creixement a nivell de producció, i donar a conèixer i potenciar Aliments Onyar amb
una nova imatge.
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Les instal·lacions de Quart no permetien que el projecte
pogués créixer i per això es va optar per invertir en un
nou obrador a les instal·lacions del polígon Mas Xirgu
de Girona, on el Grup Fundació Ramon Noguera hi té
ubicada la seu central. La inversió en el nou obrador és
de 800.000 euros, en unes instal·lacions que ocupen una
superfície d’uns 800 m2.

CUINES DEL MÓN

Jaume Fàbrega, Autor de l’enciclopèdia de la gastronomia

Algèria,

entre el mar Magrib i Europa
En l’espai que anomenem Magrib,
al Nord d’Àfrica, hi trobem Algèria, que forma part d’aquest ampli conjunt que anomenem cuina
àrab, vivificada pel sistema culinari de l’imperi otomà.
Com en tots els països àrabs o islàmics cal dir, de bell antuvi, que
l’hospitalitat dels algerians és
fabulosa. Sempre, en els meus
viatges, m’hi he sentit com a casa...o millor! M’honoro de tenir-hi
grans amics, que també han estat
a casa. A més, les dones, que són
les que cuinen i solen preparar la
taula de te, tenen un sentit de l’arranjament i de l’estètica que no he
vist en lloc més. Una simple amanida, per la vista, esdevé un festival. Això sí, en ser un país re-islamitzat, les dones estan recloses
a la cuina, no poden menjar amb
els homes i, sovint, són invisibles.
Et deixen preparat el menjar, molt
ben servit, o la taula de te, que és
una obra d’art, i ni les veus. Tot i
que això depèn dels costums familiars. En algun cas la dona era
a taula, però això sí, amb vel. En
les famílies més tradicionals t’has
d’acostumar a menjar assegut a
terra, amb coixins i amb els dits.
Algèria (Barr al-Jazâir) és, per la
seva extensió, el segon país d’Àfrica; si bé bona part del territori,
cap al sud, és ocupada pel desert

del Sahara. La població és de
composició àrab, berber, dita cabil
(kabilia, un 30%). També hi havia
comunitats jueves, procedents de
la Península Ibèrica, així com els
àrabs procedents d’Al-Andalus.
Hi van emigrar força europeus,
procedents de França, Còrsega i,
sobretot, del País Valencià i Menorca.
La base de la cuina algeriana segueix les pautes de la del Magrib.
És una cuina força especiada i
acolorida, però menys que la del
Marroc, sovint amb forta presència dels plats dolços o dolç-picants, utilitza tota mena d’herbes
i espècies: pebre, pebre vermell,
pebre vermell coent, celiandre,
canyella, aiguanaf, fonoll i grans
de fonoll, menta, julivert, llorer,
comí de prat, safrà (o bé colorant),
comí, farigola, all, pebrots frescos
o secs (felfel driss, felfel gnawa)
i, entre ells, els bitxos dolços de
Girona. Atenció, però, n’hi ha de
picants! Us podeu emportar una
sorpresa, com em va passar a mi.
Els meus amics algerians encara
riuen!
Es fan servir força les ametlles,
les panses i els dàtils: de fet s’hi
pot trobar el palmerar més famós
del món àrab, on s’hi produeixen
els millors dàtils, els deglet nour
(dits de llum). Es cuina amb smen
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o mantega clarificada, però cada
cop més hom tendeix a usar l’oli,
en general vegetal o d’oliva, en
aquest cas més aviat propi de les
comunitats jueves i que per tant
els musulmans més piadosos solen rebutjar.
La base de l’alimentació són els
cereals i els llegums (blat picat,
ordi, arròs, cuscús, pasta, cigrons, llenties, faves). Les verdures i les hortalisses abundants
són les típicament mediterrànies:
albergínies, carbassons, cols, pebrots, tomàquets, pastanagues,
carxofes, cebes, naps, mongetes,
espinacs, bledes, cards i, fins i tot,
gombos i fulles de vinya, ja que
s’hi practica l’art turc dels Dolma,
com es diu també aquí. Hi destaquen les patates, que poden tenir
mides molt grans, com mai les he
vist enlloc.
Els llegums-cigrons, llenties,
mongetes, sense oblidar l’arròs,
es barregen amb altres ingredients. La fruita és generosament a
la cuina: figues, dàtils, taronges,
llimones, prunes, panses, albercocs, codonys, nespres. També
abunden les olives, bàsiques com
a entrant o per acompanyar diversos plats.
La carn per antonomàsia és el xai
i es guisa de moltes formes, co-

CUINES DEL MÓN
mençant pel clàssic mexui o rostit
a la brasa, motiu d’una festa excepcional. La vedella té menys importància, tot i que hi he menjat un
dels millors estofats de la meva
vida, i pel que fa a l’aviram, hi domina el pollastre, seguit del conill,
menys emprat, així com l’ànec,
també poc emprat. En algunes
zones es menja porc senglar, que
creuen que no és un porc (l’islam
prohibeix menjar-ne)!
L’encreuament de corrents àrabs,
turcs i orientals, així com els autòctons cabils, ha donat lloc a una
cuina de plats com barquetes de
carn i mexuis, pastissos a base
d’ametlla o sèmola amb d’altres
d’europeus (amanides, paelles,
vins, pastisseria). Una cuina molt
suggestiva que, al seu torn, ha
conquistat algun país europeu
amb els seus cuscús, els seus
merguez o salsitxes de xai o les
seves pastes per al te o el cafè.

(com el merguez) són a base de
xai. També s’elabora el tradicional
quaddid o carn de vedella assecada, que trobem a tot el Magrib.
Els colonitzadors van potenciar
tota una indústria de les salaons
i conserves i escabetxos de peix:
anxoves, sardines, tonyina, molt
populars en l’alimentació del país.
Igualment la indústria del formatge, que hi ha arrelat fortament; es
produeixen formatges d’imitació
francesa, com el brie i similars.
Naturalment, hi ha una gran diferència entre la cuina de diari i la de
les festes, presidides pel calendari
musulmà: Achoura o desè dia del
Nou Any de la Hègira, el Ramadà,

amb plats diversos, alimentosos i
festius (llet, dàtils, cuscús, pollastre, pastissos), el Hadj o festa del
Pelegrinatge a la Meca, Aid el Ftir
o festa de la fi del Ramadà, i d’altres com el naixement, la circumcisió o el casament.
Les tècniques culinàries es basen
amb el kanoun o fogó, les cassoles
de terrissa, els recipients metàl·
lics per al forn, el morter, de gran
importància en les cuines àrabs i
berbers, i les graelles o l’ast per al
mexuí. Com en totes les cuines de
la zona, hi ha una excel·lent pasta
de full en forma de fulls primíssimes, els diuls.

Tot i que els colons hi van introduir
el porc, els embotits tradicionals

La cuina kabil

Els kabils (berbers, tamazigs) constitueixen el poble autòcton d’Algèria, amb una llengua pròpia encara majoritàriament parlada per aquesta comunitat, eminentment rural. La seva cuina és senzilla
però saborosa i es basa, en el sentit més estricte, en les primeres matèries a l’abast: cereals (blat,
mill, ordi, blat de moro), llegums (cigrons, llenties, faves, mongetes), verdures (cebes, tomàquets,
pebrots, espinacs, carbasses, cards), herbes salvatges (ortigues, pixallits, espàrrecs, xicòries, agrella, bolets), herbes i espècies (all, alfàbrega, bitxos, pebre vermell, pebre negre, cardamom, celiandre, menta), fruita (figues, dàtils, magranes, ametlles, taronges). La seva gran aportació és el
cuscús, en les seves diverses variants, només vegetals, amb carn, dolç, etc. La base de l’alimentació
són diverses classes de pans i coques (d’ordi, de glans, de blat, de cigrons, amb herbes, espècies...),
amb llevat i sense; també es fan diverses menes de creps, panades (Timegzert, Tiyrifin i altres) i el
cuscús (Seksu, en berber) que és la gran aportació berber al món. Per cert, una de les persones
més refinades que he vist mai menjant, i alhora més elegant, va ser un kabil que vaig conèixer en un
casament, vestit amb l’habillament tradicional (gandoura, etc.).
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Mandonguilles
de sardines
CUINES DEL MÓN
Aquestes kefta ed sardine o –mandonguilles de
sardines– pertanyen a la família de les mandonguilles de peix molt estimades a la cuina del Magrib així com en l’otomana (balik köftesi) i sefardita. Hi ha receptes semblants a les Balears (fetes
també amb pop).

Ingredients:
• 1 kg de sardines
• 1 got d’arròs
• 3 ous
• 1 ceba grossa
• 2 o 3 grans d’all
• 1 cullerada de julivert picat
• Sal, pebre negre, pebre vermell, comí
• Oli

Elaboració:
Netegeu el peix i traieu-ne el cap i les espines. Renteu-lo, eixugueu-lo i piqueu-lo ben menut.
Peleu la ceba i trinxeu-la. Trinxeu els alls i el julivert.
En un recipient, poseu-hi tots els ingredients, l’arròs, sal, julivert, una mica de comí i ho barregeu bé.
Amb una cullera o amb les mans humides (o bé emprant el fons d’una tassa), formeu unes mandonguilles (rodones o allargades), de la grandària d’una nou (o més). Les podeu guardar fins al moment
de coure-les.
Podeu seguir dos procediments:
1) Teniu un paella al foc amb abundant oli roent i hi aneu fregint més ceba trinxada, així com, opcionalment, tomàquet; hi afegiu una llossada d’aigua, que cobreixi les mandonguilles i ho deixeu coure
uns 20 minuts.
2) Teniu una cassola al foc amb aigua bullent i hi feu coure les pilotes a foc baix, uns 20 minuts. A continuació les serviu amb una salsa al gust; pot ser una salsa de tomàquet.
Notes:
Hi ha qui prefereix arrebossar les mandonguilles passant-les primer per farina i després per ou batut, o fins
i tot per pa ratllat, amb ou o sense.
L’arròs es pot bullir abans; llavors les mandonguilles ja no han de coure tant de temps.
Aquestes delicioses pilotes es poden aromatitzar, també, amb safrà, gingebre, canyella, etc.
Podeu emprar, també, algun altre peix blau –verat, tonyina– o blanc, si bé en aquest cas no dona tan gust.

Jaume Fàbrega (Associació d’Escriptors
en Llengua Catalana)
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Jaume Fàbrega

Jaume Fàbrega

Bona Vida
Gastronomia Catalana
Catalan Cooking

PERFIL D’HOME

Guillem Marroig
millor cambrer d’Espanya 2019

Nascut a Andratx (Mallorca) l’any 1999, Guillem Marroig va venir a Girona fa 3 anys, a estudiar a l’escola
d’hostaleria. Un cop aquí li van proposar participar al concurs de Catalunya de cambrers, celebrat a la
mateixa escola, i uns mesos més tard va anar al campionat nacional d’Espanya on hi va guanyar el primer
premi com a millor cambrer.
Com et vas interessar pel món de
l’hostaleria?

interessar més aquesta part de
l’hostaleria que la cuina.

La meva àvia tenia un bar a Andratx (Mallorca) i des de petit volia estar per allà i ajudar a casa
i jo crec que des d’allà em vaig
començar a interessar. També,
perquè el meu pare és professor
de sala en hostaleria a Mallorca i
també em cridava l’atenció quan el
veia preparant les classes.

Creus que està prou valorat l’ofici
de cambrer?

Com és que et va cridar l’atenció
el personal de sala? Són menys
coneguts que els cuiners.
Jo veia que el meu pare preparava còctels i parlava del vi i em va

Jo crec que no. Ho estem intentant
però encara no perquè encara és
típic no tenir feina o no saber de
què vols treballar i anar a fer de
cambrer
Per tu el cambrer ha de ser un
conseller?
Un bon cambrer sempre ha de
saber una mica de tot, sobretot
de les begudes. Som narradors
d’històries, fem sentir al comen-
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sal el millor possible, com en una
experiència única. S’ha de tenir molta empatia amb el client,
conèixer-lo, estudiar-lo una mica i
saber què li agrada i què no.
Aquest intrusisme de persones
no formades en sala, us afecta?
Al final, jo crec que els empresaris ja se n’estan adonant i busquen
gent una mica més preparada.
Això ho hem d’anar canviant. Però
sí. El debat sobre aquest tema encara continua i som els joves amb
formació que hem d’ajudar a canviar-lo.

PERFIL D’HOME
Ens agrada estar ben servits?
Sí, cada cop més. És que la sala té
un valor molt important. Pots tenir un plat molt bo però, si no te
l’expliquen bé, si el cambrer és
mal educat o ho fa sense ganes,
es nota.
I amb tot això, et vas presentar a
un concurs de gent de sala?
Jo vaig començar a treballar a un
xiringuito a la platja de Mallorca
i fa 3 anys vaig venir a Girona, a
l’escola d’hostaleria. Vaig estudiar
dos anys al grau superior i em van
proposar participar al concurs de
Catalunya de cambrers, celebrat
a l’escola. Al maig, vam anar al
campionat nacional d’Espanya i
vaig guanyar el primer premi com
a millor cambrer d’Espanya.
Però també vas anar a un concurs
europeu.
Al juny vaig començar a fer les
pràctiques al Celler de Can Roca i,
durant tot l’estiu, vaig estar practicant per anar al mundial. A l’agost
vaig anar a Rússia 10 dies, al que
són les olimpíades de Formació
Professional mundials. Espanya
hi porta el campió d’Espanya de
25 formacions professionals diferents (sanitat, cuina, electricitat,
...). A Rússia, van ser 4 dies de
competició i va anar bastant bé.

Molt de nivell, gent de tot el món,
65 països diferents. Vaig quedar
17è de 33è però, a més, vaig treure la màxima puntuació de l’equip
espanyol i em va donar un premi al
“millor de la nació” i una medalla
de l’excel·lència, com a participant

que va superar els 700 punts. I ara
ja ens estem preparant perquè
m’han convidat a anar al nacional
de Portugal, el 10 de febrer, com
a convidat però també a competir.
Em servirà d’entrenament perquè
tenim l’europeu a Àustria.
Tot això t’ha portat a poder treballar al millor restaurant del món?

“Pots tenir un plat molt bo
però si el cambrer és mal
educat o ho fa sense ganes,
es nota”

Sí, vulguis o no fa currículum. Són
uns concursos en els que aprens
moltes coses que a l’escola no
tens temps d’aprendre. Són uns
concursos de sala clàssics i és el
que a mi m’agrada. M’agrada allò
modern però, també, no deixar de
banda el servei clàssic.
Què us demanen en aquests concursos?
Es divideixen en 4 mòduls: el dinar
de gala, el banquet, el dinar casual
i el bar i cafeteria. Nosaltres tenim
un test project, que són totes les
proves que tindrem. Hem de realitzar cocteleria amb alcohol i sense, fer cafès amb inventiva, cafès
clàssics,... En el cas del menú de
gala, per exemple, has de fer tot
el servei davant del client. Flamejar unes creps, decantar un vi
negre, és un concurs molt complet
perquè toques tots els àmbits de
l’hostaleria. I, a més, coneixes el
millor cambrer de cada país. Fas
molta relació i tens moltes oportunitats de poder anar a restaurants
a treballar.
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DARRERE ELS FOGONS

Manuel Ruíz Gamero,
en “Manolo”

Sempre he pensat que una de les
virtuts d’un bon empresari és tenir idees. I, darrere els fogons, és
imprescindible. Aquest és el cas
d’en Manuel Ruíz Gamero, o com
molts el coneixem, en Manolo de
Can Manolo.
Ell sempre diu que no és cuiner i
que el més difícil a l’hora d’obrir

un restaurant és organitzar una
carta. Ell ho ha sabut fer amb
plats senzills però amb aquest toc
especial que aporta a la gastronomia gironina.

i excronista gastronòmic de Diari
de Girona, deia d’ell que:

Una carta molt àmplia i que, al
llarg d’aquests 28 anys que fa que
té Can Manolo, ha anat ampliant
any rere any amb entrants, carns
i peixos. Plats senzills però amb
gràcia.

“Manolo es un cocinero de gran
talento, enamorado de los fogones i titular del restaurant CINC
CAN MANOLO, que es orgullo
de Girona.

Quan parlem de Can Manolo, parlem de pernil, amanida de tomata,
croquetes, calamars, “morcilla de
Burgos” i, en especial, les patates
Can Manolo, sense oblidar el filet
a l’all, el “cordero lechal” o el “cochinillo”, a banda de molts altres
plats que recorden el “Rico Rico”.
Per això, sempre ens recomana un
dels quatre menús degustació de
Can Manolo, per provar els millors
plats de la carta i tot regat amb
bons vins i caves.
Jaume Teixidor, exprofessor de
l’Escola de Turisme Ferran Agulló
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Su cocina tiene el encanto de
saber combinar todos los productos del mercado, para llegar
a la sublime culminación de sus
platos estrella, que extasian al
comensal: “patates Manolo” y
los solemnes asados burgaleses.
Cada plato es sinónimo de calidad y tradición... Un sobresaliente para la bodega, buen
servicio y excelente relación calidad-precio.”
Escrit de Jaume Teixidor

Clàssics amb història
RESTAURANT

“C U I NA SE N 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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8a edició dels sopars maridats
El Pati Verd de l’Hotel Carlemany de Girona va acollir
la presentació de la 8a edició dels ‘Sopars Maridats’,
un acte que va comptar amb la presència dels representants dels col·lectius gastronòmics La Cuina de
l’Empordanet i La Cuina del Vent, i de la DO Empordà.
Durant la campanya –tots els divendres del 21 de febrer al 29 de maig (excepte per Setmana Santa)– hi
haurà un total de 29 àpats confeccionats per parelles formades per un cuiner i un cellerer, que treballaran conjuntament per oferir la millor combinació entre els plats i els vins que formen el menú.
En l’edició d’enguany l’Anxova de l’Empordà tindrà un
gran protagonisme, ja que les elaboracions principals
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inclouran aquest producte tan nostrat. L’elecció de l’Anxova com a fil conductor de la campanya no és casual.
L’aposta per la proximitat i la qualitat del producte han
sigut raons de pes per incorporar-la dins la campanya
gastronòmica. A més, els menús inclouran productes
de Marca de Garantia de l’Empordà, i es podrà degustar
oli de la DOP Oli de l’Empordà i d’Herbes de l’Empordà.
Els àpats dels ‘Sopars Maridats’ es realitzaran als diferents restaurants de La Cuina de l’Empordanet i La Cuina
del Vent, i sempre amb l’acompanyament dels vins dels
cellers de la DO Empordà. Els preus dels sopars oscil·
laran entre els 45 i els 65 euros (IVA inclòs), i les reserves es podran fer trucant directament a cada restaurant.

25a Fira de

L’EMBOTIT
Diumenge, 29 DE MARÇ 2020

PROGRAMA D’ACTES

De 10 del matí a 8 del vespre
•
•
•
•

YS
N
A
5
2 6-2020)
(199

•
•
•
•
•

10:00 h TROBADA D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA
10:00 h Exhibició de ball COUNTRY
10:00 h 24a TROBADA DE PUNTAIRES
11:00 h Demostració i Exposició teòrica en directe del
PROCÉS D’ESPECEJAR UN PORC I LA VIDA DEL BESTIAR PORCÍ
A CÀRREC I CONDUÏDES PELS VOLUNTARIS DE LA COMISSIÓ
12:00 h Inauguració oficial de la 25a Fira de l’Embotit
12:00 h Elaboració i procés d’embotir botifarres
12:00 h AUDICIÓ DE SARDANES amenitzat per la Cobla Ciutat de Girona
16:00 h ANIMACIO INFANTIL I JOCS DE TAULA amb FEFE I Cia.
18:00 h CLOENDA DE LA FIRA AMB XOCOLATADA POPULAR PER A TOTHOM

•
•
•
•
•
•
•

TOT EL DIA
1a FIRA D’ART CONTEMPORANI EMERGENT (FACE BESCANÓ-2020)
PASSEJADA INFANTIL AMB PONIS
ATRACCIONS INFANTILS
Concentració i Exposició de Cotxes Clàssics i Esportius
14a TROBADA I EXPOSICIÓ DE MOTOS HARLEY-CUSTOM
17a CONCENTRACIÓ I EXPOSICIÓ DE TRACTORS-MÀQUINES ANTIGUES
5a TROBADA DE VESPA-LAMBRETTA (Girona-Scooter Club)
Petits TASTETS de matança i a més amb la possibilitat de comprar-ne.
§ CARN DE PEROL
§ GREIXONS
§ BOTIFARRA DE PEROL
§ BOTIFARRA VERMELLA
§ BOTIFARRA DOLÇA
§ BOTIFARRA DE FOIE D’ÀNEC
§ BOTIFARRA DE BOLETS
§ BOTIFARRA DE RATAFIA

DURANT TOT EL DIA HI HAURÀ SERVEI DE BAR amb
Esmorzars, dinars i berenars amb entrepans a la brasa.
El plat del dia serà: Mongetes amb greixons o patates fregides
amb botifarra a la brasa i allioli.
Facebook.com/FiraEmbotitBescano
Twitter: @Fira.Embotit
Instagram: #firaembotitbescano

Totes les activitats es fan al parc de l’Ajuntament.
Tots els actes són gratuïts.
Organitza: Comissió de la Fira
www.firaembotit.bescano.cat

L A R E C E P TA

Pilar Criado
Bloc “Les receptes que m’agraden”

Mini tatin de tomates
Ingredients:
• 1 paquet de massa de pasta de full refrigerat
• 1 paquet de tomates cherry de diferents colors
• Orenga, farigola, sal, pebre acabat de moldre
• Reducció de vinagre de Mòdena
• Oli d’oliva verge extra
• 1 ou

Preparació:
Preescalfem el forn a 180º. Tallem cercles a la
pasta de full amb l’ajuda d’un simple got d’aigua.
Col·loquem els cercles sobre una safata de forn
folrada de paper de forn.
Col·loquem, en un bol, les tomates i les amanim
amb sal, pebre, orenga, farigola, vinagre de
Mòdena i oli d’oliva. Reservem.
Untem amb l’ou batut els cercles de pasta de full.
Repartim les tomates per sobre. Posem al forn les
mini tatin de tomates durant 15-18 minuts o fins
que vegis que ja estan agafant color. En treure-les
del forn, les decorem amb una mica de reducció
de Mòdena i orenga. Les servim immediatament.
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4rt Festimams
La quarta edició del
Festimams, el festival que fusiona humor, música i gastronomia que se celebra
a Girona entre l’1 i el
29 de febrer, ja està
en marxa.
El certamen, que
permet a artistes i
humoristes interactuar amb el públic
durant cinc dissabtes
de febrer a l’Hotel
Palau de Bellavista by URHhotels, ha vist com en tres
setmanes ja ha omplert les prop de 600 cadires –200 per
cada xou– als espectacles encapçalats per Marc Giró –
comptarà amb la presència de Xuriguera, Fel Faixedas i
Sílvia Soler (15 de febrer)–; per protagonistes del Polònia de TV3 –amb els actors Agnès Busquets, Pep Plaza,
Mireia Portas, Xavi Serrano i Cesc Casanovas (22 de febrer)– i per Peyu i Jair Domínguez –amb Elisenda Carod
(29 de febrer).
El Festimams, que un any més comptarà amb personatges actuals del panorama televisiu, esportiu, radiofònic
i musical català, també ha venut a un bon ritme les entrades dels altres dos espectacles: conversa amb Albert
Om i Joan Laporta, per un costat (1 de febrer), i Joan
Dausà, per l’altre (8 de febrer).
El Festimams, dirigit per Fel Faixedas i Raül Cuadras,
potenciarà en aquesta edició l’apartat gastronòmic de
proximitat amb Girona Excel·lent, el segell de qualitat
agroalimentària de la Diputació de Girona, i els vins de la
DO Empordà. El Festimams se celebrarà per segon any
consecutiu a Girona –l’any passat va comptar amb 1.500

espectadors en sis espectacles– després d’haver-se iniciat a Arbúcies i a Santa Coloma de Farners i es manté
fidel a la filosofia pel qual va ser concebut fa tres anys.
Els protagonistes actuen mentre el públic assistent està
sopant i els comensals poden interactuar de tu a tu amb
els artistes, en una nova manera de gaudir i acostar-s’hi.

Damm presenta la seva
nova cervesa Complot IPA
Cerveses Damm va fer un maridatge de cerveses
durant la passada edició del Fòrum Gastronòmic de
Barcelona. Cada tipus de cervesa diferent ens serveix per maridar amb alguns
plats i ens adonem de com canvia el gust del que mengem. En
aquest cas, Damm ha tornat a
demostrar que té unes cerveses
de molt bona qualitat. Us recomanem provar la Complot IPA,
si és que encara no ho heu fet.
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Les firmes

de Girona Gastronòmica
Permeteu-nos que aquest número de Girona Gastronòmica ens serveixi per retre un petit homenatge als
fidels col.laboradors que escriuen a la revista, la majoria dels quals ho fan des del primer número. No hi
havia millor manera de fer-ho que cedint-los el principal espai de la revista, la portada.
Tot i així, hem volgut presentar-vos-els una mica més en detall i, per això, trobareu a continuació un qui
és qui una mica particular.

Agustí Ensesa

Pilar Criado

Mariona Vilanova

L’Agustí Ensesa és un amant del món
del vi. Recentment distingit amb un
dels guardons al mestratge gastronòmic atorgats per la Diputació de
Girona (2019), Ensesa va crear, el
1995, el certamen Girovi i l’Escola
de Tastavins del Gironès. Entusiasta
i apassionat de la seva família, els
seus articles són, sempre, una classe
magistral.

La Pilar Criado és especialista en fer
lluir els plats. Autora del bloc gastronòmic “Les receptes que m’agraden”,
la seva mirada cap a la cuina és pausada i honesta. Les receptes que ens
prepara estan fetes amb ingredients
bàsics i fàcils de trobar per aconseguir propostes espectaculars. Les
podeu llegir al seu llibre Les receptes
que m’agraden (2018).

La Mariona Vilanova és una crack
dels còctels. Tot i ser molt jove, fa
més de 30 anys que es dedica al món
de la cocteleria. Va aprendre l’ofici del
seu pare i el 2013 va obrir la seva pròpia cocteleria a la ciutat de Girona, el
Nykteri’s Cocktail Bar, situat al barri vell, a tocar amb Sant Daniel. Les
seves receptes de còctels ens deixen
a tots bocabadats, d’on deu treure la
inspiració?
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Lluís Blanch

dictadura franquista fins que va fer el
salt a la premsa escrita. Ha treballat
a El Punt-Avui durant més de 30 anys.

Toni Vallory

El pastisser Lluís Blanch ens té a
tots enamorats amb els dolços que
ens prepara, tant a nivell de paladar
com a nivell visual. Les presentacions són fantàstiques però com que el
millor és provar les seves propostes,
podeu anar-les a degustar a la pastisseria Can Tornés de Girona. A més,
per acabar d’endolcir-nos, el nostre
pastisser, fa poc ha estat avi. Enhorabona, família!

Pitu Anaya

En Pitu és un apassionat del cinema.
Periodista de ràdio, televisió i premsa, actualment presenta el programa
“Torna-la a tocar, Sam” a Televisió de
Girona. Amb en Pitu hem aconseguit
entrellaçar el cinema amb la gastronomia a partir de la selecció de
receptes més famoses que han aparegut en el món del cinema. Amb ell,
hem descobert que, en moltes ocasions, la gastronomia té un paper molt
destacat en el món del cinema.

Jordi Grau

En Toni Vallory no té pèls a la llengua.
Gran coneixedor del sector de l’hostaleria, ens aporta la salsa necessària per no acomodar-nos. Vallory és
empresari i ha estat president del
col·lectiu gastronòmic Girona Bons
Fogons i, també, impulsor de diverses
iniciatives gastronòmiques a Girona.

Anna Costa

La Dra. Anna Costa és la nutricionista de Girona Gastronòmica. A través
dels seus articles, però també a través de les col·laboracions que realitza
en diversos mitjans de comunicació,
intenta instaurar hàbits saludables
i, sobretot, ajudar-nos a entendre el
complex món de l’alimentació i de la
nutrició. Els seus serveis més personalitzats es poden trobar a la seva
consulta a NutriClínica.

versos llibres com El gran llibre de la
cuina de les àvies. Els articles d’en
Jaume són saviesa i anàlisi gastronòmica en el sentit més pur.

Acadèmia de la Gastronomia
L’Acadèmia Catalana de la Gastronomia i la Nutrició havia de formar
part de Girona Gastronòmica per una
mera qüestió de similitud en els objectius. L’Acadèmia promou, divulga i
protegeix la cuina i les activitats gastronòmiques de Catalunya. Els seus
articles ens donen el toc d’estudi que
tota matèria necessita. L’Acadèmia
lliura anualment els Premis Nacionals de Gastronomia per reconèixer
la tasca de professionals, restaurants, col·lectius i institucions en la
gastronomia catalana.

Paco Baso

En Paco és l’ànima de Girona Gastronòmica i el fins fa poc director,
abans de la seva recent jubilació. Ell
la va pensar i la va crear, tenint clar
la importància de recuperar aquesta
capçalera que havia existit temps enrere de la mà del gastrònom Jaume
Fàbrega. Periodista per profunda vocació, en “Paco maco” va ser la veu
dels programes musicals de ràdio
dels anys 80 a Girona.

Judit Oliveras

Jaume Fàbrega

En Jordi Grau és un dels nous col·laboradors que hem sumat al projecte Girona Gastronòmica per aquest
2020. Periodista reconegudíssim a
Girona, pel seu saber fer periodístic
però també pel seu amable tarannà,
ens augmenta el prestigi de la revista
i esperem estar a l’alçada. En Grau
és un gat vell del periodisme. Va començar a Ràdio Girona en temps de la

En Jaume Fàbrega és un dels grans
noms de la gastronomia espanyola.
Historiador, periodista i consultor
gastronòmic, és professor de gastronomia a l’Escola de Turisme i Direcció
Hotelera de la Universitat Autònoma
de Barcelona. També és autor de di-

La Judit és la comercial de Girona
Gastronòmica i l’última incorporació.
Ella ha estat sempre vinculada al món
de l’hostaleria. Va estudiar Turisme a
l’Escola d’Hostaleria de Girona on va
conèixer el seu home, l’Aleix Davant.
Junts, van obrir, el 2007, el restaurant
el Burg, davant l’esglesia de Sant Nicolau, i el 9 Burg, a Pont Major, fins
el 2018 que van tancar l’establiment.
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Lluís Blanch
pastisser

Magdalenes de mantega
amb xocolata i gerds

Ingredients per a la planxa:
• 100 g de mantega
• 100 g de sucre glaç
• 3 ous
• 80 g de farina
• 20 g de cacau pur
• 10 g de llevat
• Gerds
• Menta i xocolata per decorar

Procediment:
Primer de tot, barregem la mantega i el sucre glaç. Afegim
els ous i, finalment, la farina, el llevat i el cacau pur en pols.
Remenem fins que tot ens quedi ben integrat.
Omplim els motlles amb la pasta alternant uns gerds pel
mig. Coem al forn 10 minuts a 220 graus.
Acabat:
Un cop les magdalenes cuites i fredes, les decorem amb
xocolata, gerds i la menta.

Història
Les magdalenes són aquests petits dolços esponjosos
aromatitzats, normalment amb llimona. Els seus ingredients
són els ous, el sucre, l’oli, la farina i el llevat. La seva forma
és rodona però també se’n troben d’allargades en forma de
petxina.
Pels volts del segle xviii, a la regió de Commercy (França), hi
havia una cuinera, Madeleine Paulmier, que estava al servei
de la família de Lluís xv i que elaborava aquests dolços fent
servir, com a motlles, petites cloves de petxines.
El seu èxit va ser tan gran que van posar el nom de
Madeleine a aquests petits dolços en honor a la cuinera.
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Un aiguardent de poma doblement envellit
Les empreses gironines Mooma i Spirits &
Plus s’han unit per crear el primer aiguardent
de poma destil·lat i doblement envellit. Batejat
com a Spirit de poma Mooma, està inspirat en
el Calvados, una prestigiosa beguda amb denominació d’origen de la Normandia que es fabrica des del segle XVI amb pomes autòctones
d’aquesta regió del nord de França.

d’empreses multinacionals de begudes espirituoses ha afegit que «hi
hem aportat mètodes tradicionals
d’elaboració propis d’altres begudes
com el Calvados de la regió de la
Bretanya francesa, vins Sherry de la
zona de Jerez, whisky americà, brandy i roms del Carib, entre d’altres».

El projecte neix de la innovació entre Mooma,
empresa de Fontanilles, al Baix Empordà, especialista en pomes, i Spirits & Plus, productor
artesanal de begudes espirituoses i destil·lats
gourmets de Les Preses, a la Zona Volcànica de
la Garrotxa.

Per a innovar aquest producte de
Mooma i Spirits & Plus s’ha seguit
un acurat procés de selecció, fermentació, destil·lació i envelliment.
Les varietats de pomes que s’hi utilitzen són cultivades a l’Empordà.

La diferència principal respecte a altres licors
d’aquest tipus és el doble envelliment que se li
aplica a través de dues barriques de roure blanc
americà amb rom i vins Sherry (Jerez).

Segons els seus impulsors, en la
seva nota de tast l’Spirit de poma
Mooma omple per complet el paladar «amb una sensació de viscositat
i dolçor que recorda la poma, la fusta
ben transformada en l’envelliment i
tot l’art de la paciència, la dedicació
i l’experiència dels seus creadors».
L’Spirit de poma Mooma té un grau
alcohòlic del 40% i té un aspecte
de tons groguencs. La seva aroma
és «molt equilibrada mitjançant les
pomes dolces amb un lleuger toc de
panses, fruits secs i regust de fusta i, la sensació en empassar, és de
dolçor amb un retrogust de fruites i
roure».

Llorenç Frigola, director de Mooma, ha explicat que «hem aplicat la innovació i l’economia
circular en l’aprofitament de pomes de segona
categoria per crear un nou producte a l’Estat.
Ens hem unit amb Spirits & Plus per innovar,
millorar i competir en el difícil món dels digestius». Mooma continua traient-li suc a la poma
ja que abans de crear aquest licor havia posat en marxa la sidra, el vinagre
de sidra, i la compota, confitura, deshidratats i sucs de poma.
Juan Alberto Álvarez, director tècnic d’Spirits & Plus, ha afirmat que aquest
nou licor gironí «és el resultat de la unió de dues empreses que hem aprofitat les nostres fortaleses per crear aquesta beguda espirituosa definida com
un aiguardent de poma». L’especialista en destil·lacions i assessor en licors
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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

L A P R O P O S TA

Paco Baso

Primer viatge gastronòmic amb encant
Organitzat per Girona Gastronòmica
El passat 15 de febrer, una vintena
d’amics de Girona Gastronòmica
(no podíem ser més perquè el
bus era de 20 places) vam anar
a dinar als Grans Buffets de
la ciutat francesa de Narbona.
Gràcies a la gestió de l’empresa de
comunicació Tryptic, vam poder fer
una estada al saló VIP i gaudir d’un
dels millors bufets del món. Vam
degustar alguns dels millors plats
de la cuina tradicional francesa, la
bullabesa, els tournedos, els steak
tartars, ostres del Mediterrani o del
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Cantàbric, marisc de tot tipus, més
de 10 tipus diferents de foie i més
de 100 formatges diferents. I, de
postres, el millor de la pastisseria
francesa. Tot un plaer pels nostres
paladars i tot regat amb bons
vins de la regió i, d’entrada, un
bon champagne Rosat. Tota una
experiència gastronòmica. Aquest
ha estat el primer viatge. Esperem
que en surtin molts més. Això sí,
els buscarem amb encant.
Paco Baso

LLIBRES
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EL CÒCTEL

Mariona Vilanova
Barmaid professional

Mon Amour
Ingredients
• 5 cl Suc d’aranyons
• 1,5 cl Xarop de guaiava
• 2,5 cl Licor de flor de saüc
• 10 cl Vi blanc Chardonnay
Decoració
• Raïm natural, rambutan i remolatxa

En una coctelera, posarem sis glaçons, la refredarem i, seguidament,
en traurem l’aigua sobrant. A continuació, afegirem tots els ingredients excepte el vi que el reservarem
pel final.
Un cop remenat tot enèrgicament,
servirem la combinació en una
copa de vi que, prèviament, haurem
tingut en fred. Finalment, afegirem
el vi blanc ben fred i remenarem
una mica amb l’ajuda d’una cullereta imperial perquè el cocktail
ens quedi ben homogeni. Per decorar-lo ens ajudarem d’una pinça
decorativa que aguantarà la meitat
del rambutan plena de petits trossets de raïm blanc i d’un cor fet de
remolatxa.
Com veieu és un cocktail amb un
nom molt romàntic, molt afruitat
i dolç però sense ser empallegós. És una combinació ideal per

fer l’aperitiu o per acompanyar un
àpat lleuger i sobretot, el més important, és la seva temperatura de
servei.
Tant la guaiava com la flor de
saüc donen un gust molt peculiar
a aquest cocktail, tropical, suau
i dolç, que contrasta perfectament amb l’acidesa dels aranyons
i amb la subtilesa del vi blanc. És
una combinació molt elegant que
podria fer-se amb un cava Brut
Nature si el volguéssim més sec i
amb un xic d’agulla. Com podreu
veure a la fotografia, hem fet un
cocktail amb una decoració molt
relacionada tant amb el nom com
amb els ingredients. El niu està fet
amb rambutan, una fruita tropical
del sud est asiàtic, que a simple
vista, us pot recordar un litxi però
una mica més pelut. La clova és de
color vermell i la fruita té una polpa blanca i sucosa. En aquest cas
però, hem utilitzat grans de raïm
blanc tallats per omplir el niu donat que acabem el cocktail amb vi.
El cor l’hem fet amb un motlle i una
remolatxa natural perquè ens doni
un to més rogenc i contrasti amb el
color pàl·lid del combinat.
Us deixem amb aquesta proposta
tan bonica i saborosa per aquells
que sou molt fans de Sant Valentí,
tot i que la podem repetir o deixar-la per Sant Jordi.

NYKTERI’S COCKTAIL BAR

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

Agustí Ensesa
Sommelier i analista vitivinícola

Viticultura
Encomiable tasca de recuperació
de varietats ancestrals per part de
la família Torres.
A principis dels anys 80, Miquel A.
Torres, membre de la quarta generació de la família, va tenir l’encertada idea de recuperar varietats
ancestrals de vinyes que haguessin
subsistit a la tremenda plaga de la
fil·loxera que va arrasar el cultiu de
la vinya quasi a tot el món. En Miquel estudiava a la Universitat de
Montpeller, on l’eminent professor
de viticultura, Boubals, estava convençut d’aquesta possibilitat.
L’any 1983, ja de tornada al Penedès i reincorporat a la feina de
l’empresa familiar, en col·laboració
amb el responsable de viticultura
de la casa, Miquel Porta, va iniciar
la tasca de recuperació de varietats
pre-fil·loxèriques.
El primer pas fou la difícil localització dels pocs ceps que probablement existien pel que es va posar en
contacte amb els pagesos catalans
que volguessin apuntar-se a tan engrescadora tasca. El primer que calia fer era la recerca de les varietats
esmentades.
A mitjans dels anys vuitanta, a les
terrasses del Garraf es localitzà una
varietat desconeguda pels tècnics
del celler que no aconseguien identificar. Era una varietat desconeguda que, més tard, fou reconeguda
com a Garró. La lluminosa idea ja
havia donat el primer resultat!
Durant 10 anys, aquest cep es va
sanejar, es va fer reproducció in vit-

ro, es va aclimatar i estudiar la seva
possible adaptació, caracterització
i potencial enològic. El resultat fou
excel·lent i després es va plantar
la varietat a la Conca de Barberà,
incorporant-la a la primera anyada
del vi Grans Muralles 1996, tal com
ens informa el departament de comunicació de la família Torres.
Més tard, es va descobrir una segona varietat que es va anomenar
Querol, en referència al poble on
fou localitzada. El projecte ja començava a donar els seus fruits i
engrescava encara més a tots els
que participaven del projecte que ja
era una realitat.
Pels volts de l’any 2000, l’equip investigador de la família Torres, amb
la col·laboració de l’Institut Nacional per a la Investigació Agronòmica (INRA), a França, ja va redactar
el programa de recuperació de varietats ancestrals que consta de cinc
fases: cerca de varietats, identificació i categorització, sanejament
i reproducció de la planta, valoració
i potencial enològic i adaptació al
camp.
Actualment, amb la cinquena generació de la família, amb el fill Miquel
Torres Maczassek com a director
general, que aporta la seva experiència en la recuperació de la varietat xilena País i la seva germana
Mireia, com a directora d’innovació
i coneixement, juntament amb un
excel·lent equip de professionals,
han aconseguit recuperar unes 50
varietats catalanes.
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Amb la col·laboració de l’Institut
Català de la Vinya i el Vi (INCAVI),
s’han seleccionat sis varietats que
tenen gran valor enològic. La característica més important d’aquestes vinyes recuperades, a part de
la seva intensitat aromàtica, és la
capacitat de suportar temperatures
altes i sequera, el que les fa especialment interessants davant del
canvi climàtic.
Durant la Barcelona Wine Week
(BWW), fira de vins que tingué lloc
la primera setmana de febrer, la
família Torres va fer la presentació
i degustació de vins elaborats amb
les següents varietats ancestrals:
Forcada 2016 de la Finca Mas Palau
del Penedès, subzona Alts d’Ancosa, Moneu 2018 de la finca Castell
de la Bleda del Penedès, subzona
Turons de Vilafranca, Pirene 2018
de la Finca Sant Miquel de Tremp de
Costers del Segre, subzona Pallars,
Gonfans 2018 de la Finca Purgatori
de Costers del Segre, subzona Les
Garrigues, i Grans Muralles 2015 de
la Finca Grans Muralles de la Conca
de Barberà que, a part de les varietats tradicionals Garnatxa, Carinyena i Monastrell, tenen una aportació
de les varietats ancestrals Querol i
Garró.
Cal agrair a la família Torres que
fa 150 anys està dedicada a la divulgació de la cultura del vi i que,
merescudament, forma part de la
“Primium Familiae Vini”, associació que integra dotze de les famílies
centenàries elaboradores dels vins
més prestigiosos d’Europa.

L ’A P U N T D ’A C T U A L I T A T

Jordi Grau

Un mar i muntanya pel centenari
Els Banys de Sant Pol ho celebren amb una Llagosta amb pollastre de pagès,
que és un homenatge a Josep Pla.
L’onze de juliol de 1920 i amb el nom de Baños de San Pol , Josep Ensesa
Pujadas, empresari gironí de la farina, i Vicenç Gandol, fuster de Sant Feliu
de Guíxols, van inaugurar una terrassa a la platja d’aquest nom que anava
acompanyada de vint casetes de diversos colors. Tot i que des d’anys abans
hi havia hagut altres iniciatives en aquest sentit, és aquesta la data fixada
com a inaugural ja que aquests Banys van ser l’embrió de l’esclat turístic
de la badia que va continuar amb la urbanització de la badia i la construcció
de l’Hostal de la Gavina i de la Taverna del Mar, un berenador que amb els
anys s’ha consolidat com a restaurant a peu de platja. Aquest any se celebra
doncs el centenari i la família Ensesa, propietària de La Gavina i que fa sis
anys va recuperar la gestió de la Taverna, ho commemora amb un menú del
centenari que han preparat els xefs Romain Fornell, director gastronòmic
del grup, i Lluís Planas, que s’encarrega dels fogons i de la carta de la Taverna del Mar des de fa tres anys.
Aquest centenari vol ser també un homenatge a l’escriptor Josep Pla que
va ser amic de Josep Ensesa Gubert i Josep Ensesa Montsalvatge, avi i pare
de l’actual generació de propietaris, les germanes Júlia, Virgínia i Carina, i
el seu germà Josep. Els quatre germans Ensesa han fet confiança als xefs
que han elaborat un menú del centenari en el que hi tindran pes específic
les gambes de Palamós, els seitons marinats amb vinagre, gerds i fruita
de la passió i els peixos de la part més al sud del mar de l’Empordà. Però el
plat estrella serà la llagosta amb pollastre de pagès. Explicava Pla a, El que
hem menjat, escrit a demanda de l’editorial Destino i en record del seu amic
Jaume Vicens Vives, que en un moment donat es van posar de moda plats ex-

Els quatre germans Ensesa amb els xefs Romain Fornell i Lluís Planas,
davant la badia de Sant Pol. Foto: Emili Agulló / EPA
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travagants, barreges de carn i peix,
que qualificava de “monstruoses”.
En feia excepció i d’entre elles la llagosta i el pollastre que, deia, “quan
s’encerta la combinació d’uns elements tan oposats, per no dir aberrants, ben units per un sofregit –que
és un dels comuns denominadors
de la nostra cuina, pot resultar molt
agradable”. Pla no s’està de dir que
no hi ha res més arriscat que posar
en una mateixa cassola un pollastre
i un crustaci, dos elements de gran
personalitat. Però llavors parla de la
cuina i reconeix que quan la llagosta
no va per un cantó i el pollastre per
l’altre i el sofregit no ha integrat res,
el plat aconseguit és excepcional. Els
xefs Fornell i Planas s’hi han atrevit
i el resultat és espectacular. El mar
i muntanya serà doncs la referència
d’aquest centenari dels Banys de
Sant Pol. Les instal·lacions, ampliades el 1929, van ser encarregades
a l’arquitecte Rafel Masó, que també
va dissenyar La Gavina. Un incendi el
1935 va fer que Francesc Folguera,
deixeble de Masó, que acabava de
morir, projectés el nou edifici de la
Taverna, restaurat ara fa sis anys i
que va ser declarar bé cultural d’interès local el 2013 per evitar el seu
enderrocament a causa de la Llei de
Costes.
La llagosta i el pollastre de pagès,
en una carta amb unes referències
extraordinàries, serà doncs el sant i
senya d’aquest centenari gastronòmic dels Banys de Sant Pol que se
celebrarà durant tot aquest 2020 i
que és d’obligada visita per amants
de la nostra cuina, de la cuina del record i la cuina de la gosadia de la que
tant va escriure Josep Pla que fan
que, lligats per un sofregit acadèmic, dos peces tan oposades acabin
confegint un plat excepcional.

BAR RESTAURANT BRASERIA

Menú diari a 11,50 E
40 primers a escollir
40 segons a escollir
40 postres a escollir

Menú de cap de setmana a 17 E

o de Bo
Bar RestaurantssBos i bacallà
ro

Especialitat en ar

Amplis menjadors · Aparcament
Sopars-ball tots els dissabtes a la nit
Obert cada dia

Carrer Adri, 15 - Girona
T. 872 08 13 95

RECOMANEM

Vins i Licors Grau,

millor botiga de vins especialitzada
La quarta edició de la International Wine Challenge Merchant Awards
Spain 2019, celebrada el 4 de novembre a l’Hotel Palace de Madrid, va
premiar a Vins i Licors Grau com a “Mejor Tienda de Vinos Especializada”.
Aquests premis, originaris del Regne Unit, es van crear per reconèixer i
premiar a tots aquells professionals que apropen el vi al gran públic i el
jurat està format per grans prescriptors internacionals del món del vi.
Vins i Licors Grau és una empresa amb més de 40 anys d’experiència
dedicada a la distribució i venda de vins i licors de tot el món. Disposa
d’unes instal·lacions de 15.000 m2, de les quals 1.700 corresponen a la
vinoteca, amb més de 12.000 referències de vins i licors, fet que la consolida actualment com una de les botigues de vins més grans del món,
en espai i referències.

Flor d’Empordà, nou vi ja disponible
Sergio Dalma ha protagonitzat l’anunci televisiu que GrauOnline ha realitzat per totes les cadenes de televisió
de Mediaset, Grup Cuatro, Pulsa i TV3 durant el mes de novembre.
Aquesta col·laboració coincideix amb el llançament del nou disc del cantant “30 y tanto...” que es va realitzar
el 7 de novembre al Café Comercial de Madrid. Vins i Licors Grau hi van ser presents a través d’un maridatge
molt especial: 5 cançons de Sergio Dalma maridades amb 5 vins. El tast va ser dirigir per Jordi Grau, enòleg i
adjunt a gerència de Vins i Licors Grau.
Durant aquest acte es va fer la presentació oficial del vi Flor d’Empordà. Aquest vi és una col·laboració entre
Vins i Licors Grau i Vinyes d’Olivardots que n’és l’elaborador, i ja està disponible, des del gener de 2020.
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RECOMANEM

Un tast de vins amb dos grans elaboradors del Priorat
El tast de Sara Pérez i René Barbier, que va tenir lloc el dimecres 13 de
novembre a l’auditori de Vins i Licors Grau, va consistir en un recorregut molt personal pels seus projectes de vida a través dels seus vins
més emblemàtics: Els Escurçons 2006, Venus de la Figuera 2016, Clos
Martinet 2017, Venus Blanc 2016, Venus Negre 2003, Gratallops Partida
Bellvisos Magnum Negre 2005, Partida Pedrer Rosat 2017 i Mas Martinet Ranci Dolç.

Vins i Licors Grau ha organitzat
aquest tast responent a la voluntat d’apropar el món del vi als
professionals, oferint-los tastos
magistrals amb personatges destacats de l’enologia i la viticultura
d’arreu.

Sara Pérez i René Barbier provenen de dues famílies vinícoles del Priorat amb molt de recorregut, com són la Família Pérez Ovejero de Mas
Martinet i la Família Barbier Meyer, de Clos Mogador. Actualment la
Sara és responsable de Mas Martinet i juntament amb el René formen
Venus La Universal i Bellvisos. També col·laboren amb altres projectes
com la Vinya del Vuit, Escabeces i Sindicat de la Figuera, entre d’altres.

L’acte ha finalitzat amb un aperitiu
del Restaurant Casamar de Llafranc.
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MOSSEGADES

La Jabugueña, medalla d’or de la Diputació de Huelva
L’empresa gironina ubicada a Salt ha estat guardonada,
aquest 2019, amb un dels premis més importants que
dona la Diputació de Huelva, la medalla d’or. Des de la
nostra revista sempre diem que el treball ben fet sempre té recompensa i en aquest cas ha quedat demostrat. La Jabugueña va començar la seva distribució de
pernils i embotits a Salt. Actualment, té la seva pròpia
distribució amb els seus propis pernils i embotits, tots
de màxima qualitat. També distribueix altres productes
Premium. És una de les empreses que ven arreu del
país i a Europa, on ja té un prestigi més que demostrat.
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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€

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!
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PERFIL DE DONA

Gemma Santaló
Escriptora

Nascuda a Castellfollit de la
Roca, Gemma Santaló ha publicat el seu primer llibre, Pell,
escates i altres camises de força. Diu que li agraden els llibres intensos, per això el seu
interès pels relats curts, amb
preferència pels que tenen un
punt oníric o de realisme màgic. Conversem una estona amb
ella.

Aquest és el teu primer llibre però
has participat en d’altres, no?
Sí. Em vaig presentar en alguns
concursos on vaig quedar finalista
o guanyadora i s’han editat un parell de reculls que contenen contes meus, però aquest és el meu
primer llibre en solitari.
D’on ve el títol?
El fil conductor del llibre és el contrast entre la vida marcada pels
convencionalismes i l’educació, i
els desitjos que tenim. A vegades,
poden ser diferents. Aleshores, la
pell és com una camisa de força
de coses que moltes vegades no
surten a la llum.
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Com el definiries?
És un llibre de relats breus. Són
30 relats que narren vides o experiències de personatges diferents. Algunes una mica desconcertants, altres més directes. En
tot cas no tenen altre fil conductor
que un mateix estil.
Com et va sorgir la iniciativa
d’escriure’l?
Sempre m’ha agradat escriure
però mai m’ho havia agafat seriosament. Una vegada va coincidir
que em vaig preparar per fer una
feina i a última hora aquella feina
em va desaparèixer. Aleshores,
amb temps lliure i davant l’ordinador, se’m va acudir començar

PERFIL DE DONA

“La pell és com una
camisa de força de coses
que moltes vegades no
surten a la llum”

T’ho mires per escollir un restaurant?
Hi ha moments per tot, i restaurants per a tot. El fet d’anar a
menjar és un acte molt social. Si
vas amb els fills, aniràs a un lloc,
si vas amb els companys de feina,
a un altre,...

Quin és el teu plat preferit?
Soc més de salat que de dolç, això
d’entrada. Si he de triar un plat em
decantaré cap a un plat que em
porti records, els plats de Nadal,
sopes calentes, galets...

a jugar, a desenvolupar idees que
tenia fins a convertir-les en relats.
Va ser com un impuls. Ho vaig
gaudir tant que quan em va sortir
la feina i vaig tornar a la normalitat vaig veure clar que volia que
allò formés part de la meva vida.
Ja tens pensat el següent llibre?
Tinc bastants contes ja escrits. El
següent segur que serà de relats.
Creus que els joves llegeixen
prou?
No ho sé, és possible. A vegades
passem per etapes. Als joves
d’avui en dia els posem molts llibres a l’abast perquè considerem
que és important que llegeixin.
Quan jo era jove, no hi era tant
aquest esforç per impulsar la
lectura. No sé si quan als joves
els passi l’edat en què tot es mou,
agafaran més els llibres. Potser el
gènere literari acabarà per mutar
cap a un altre format.
El llibre serà digital?
És possible. Les noves generacions potser es trobaran més còmodes amb altres formats. A mi
m’agrada molt el llibre en paper:
la portada, l’estètica, el tocar-lo...
Tanmateix, si el llibre evoluciona
cap a altres formats, això també
voldrà dir que el gènere és viu.
Saps cuinar?
No gaire, no és el meu fort. He
tingut èpoques que cuinava més
però últimament em fa més mandra. Quan m’hi poso, em queda
fantàstic, això sí. La mà hi és però
em fa molta mandra posar-m’hi. A
banda soc molt de supervivència.
Amb una amanida i 4 coses ja ho
tinc fet.
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La cuina tradicional, la marca d’un territori
La gastronomia és un conjunt de coneixements i activitats relacionades amb els ingredients, les receptes i
les tècniques culinàries d’un territori. L’aliment i la seva
forma de cuinar-lo s’identifica amb la zona i la seva
gent, està influenciat per la producció, la transformació
i l’evolució històrica.
La recuperació de plats tradicionals és necessària en un
món globalitzat on, quan viatges, et pots trobar menjar
de qualsevol origen. El producte local i de proximitat
fa que es distingeixi i faci més especial la cultura de la
zona.
La cuina catalana compta amb milers d’anys d’història.
És un territori que es veu influenciat per tots aquells
que hi han passat al llarg del temps com per exemple
els grecs, els romans, els fenicis o els àrabs. Catalunya compta amb terres humides al nord, seques al sud i
territori de mar i muntanya. Aquest fet promou una alimentació més completa i que s’hi pugui trobar una gran
varietat de productes.
Estem en un moment en què l’objectiu de molts és recuperar el menjar bé i que sigui casolà. Ens agraden els
plats que ens recorden als de l’àvia, els que s’agafava la
verdura de l’hort i es posava directament a l’olla. La recuperació dels plats tradicionals demana recuperar les
tècniques que s’han passat de generació en generació,
un tret diferencial de la cuina de sempre.
El mercat està tirant a una tendència més pràctica, econòmica i amb productes de proximitat, incidint en la cuina de Km0. Així doncs, amb un mercat més exigent, el
productor ha de treballar en noves innovacions adaptant
les tradicions de l’Edat Mitjana als nostres dies, en un
moment en què l’opció de triar el que menges preval i
on hi ha una gran quantitat d’intoleràncies. El gran repte per la cuina de sempre és que sigui un producte de
gastronomia professional, mantenir la seva essència
i que compleixi amb els requisits alimentaris de cada
comprador, encara que sigui un tipus de menjar que no
es deixarà de vendre pel fet que identifica el territori, la
família i la cultura.
L’aliment ha donat peu a socialitzar i compartir amb la
família, amics o coneguts, el menjar ha estat protago-

nista dels dies més senyalats del calendari, inclús gran
part de la cuina tradicional ha sorgit d’aquestes dates
com per exemple els canelons de Sant Esteve, que ara
els trobem tot l’any però s’identifiquen amb aquesta celebració.
Gràcies al distintiu de la Denominació d’Origen Protegida es reconeixen productes de qualitat i tradicionals
que es caracteritzen per tenir qualitats específiques
obtingudes gràcies a la seva zona geogràfica, com és el
cas de la poma de Girona, cultivada a les terres de l’Empordà, o els fesols de Santa Pau. Aquests productes han
estat protagonistes de cases i restaurants de les comarques gironines, generació rere generació i que encara
ara les pots trobar fàcilment.
Així doncs, la recuperació de plats tradicionals servirà
per mantenir viva la memòria dels diferents territoris,
diferenciant la cultura de cada zona. Generacions i generacions podran seguir tastant els plats que fa milers
d’anys que es van elaborar i seran cuinats amb tècniques innovadores però mantenint l’essència d’aquells
àpats que han seguit al transcurs de la vida.

Francesc Baltrons
Cap del Departament I+D de Cuinats Jotri
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EL PRODUCTE

L’autèntic

Xuixo de Girona
Segons Julià Castelló, propietari de l’antiga pastisseria
Can Castelló, un dels establiments més antics de la
ciutat de Girona; l’autèntic xuixo està fet a partir d’una
pasta molt fina i lleugera, fermentada a una temperatura i humitat concretes, que cal farcir abans de coure.
Per això, un autèntic xuixo no pot ser de nata, ja que
el farciment d’aquest dolç ha d’estar cuit perquè sigui
autèntic.
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EL PRODUCTE
La pastisseria Can Castelló va tancar l’establiment
que tenia al carrer Santa Clara de la capital gironina el
2014 però segueix elaborant i repartint xuixos des d’un
obrador a la mateixa ciutat.

vaca, que era els que hi havia; i ara els hem substituït
per margarines vegetals”. Una altra diferència és que
ara elaboren uns xuixos més petits que no pas anys
enrere.

La família Castelló elabora quatre tipus diferents de
xuixos: de crema, que és el clàssic, de xocolata, de
crema de ratafia i un de poma sense crema. Segons
Castelló, que representa la quarta generació vinculada
a l’elaboració d’aquest dolç gironí, “el seguim fent amb
la recepta original, l’únic que ha canviat és la grassa
que utilitzem ja que abans usàvem greixos de porc o de

Fruit de l’estima de la família Castelló per aquest dolç,
que data del segle XX, el 2008 va iniciar una campanya per promocionar el xuixo de Girona i ara segueix
evolucionant-lo. Julià Castelló està treballant en uns
xuixos de quinta gamma que es poden congelar sense
que perdin el seu gust autèntic.

119 anys enrere

Can Castelló va néixer l’any 1898 de la mà del besavi de Julià Castelló, qui va marxar del seu poble natal, Rabós
d’Empordà, cap a Girona a guanyar-se la vida. Va ser a la capital gironina on va obrir un petit forn de pa a la desapareguda plaça del Molí, al barri del Mercadal, fins que, pels volts del 1967, va canviar de lloc i va obrir un obrador
propi a la Ronda Ferran Puig. No va ser fins la generació de l’avi de Julià Castelló que el negoci va incorporar una
botiga i després es va obrir a la pastisseria amb un local al carrer Santa Clara de Girona on hi ha estat fins el 2014.

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

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

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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ACGN

Josep Pla

l’home que estimava
la simplicitat a la cuina
Presentació del llibre “La nostra cuina tradicional”
Josep Pla, el prosista més important de la literatura catalana del
segle XX, que deia d’ell mateix que
no era ...ni un gourmet ni un gourmand..., va rebre l’homenatge de
l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició per la seva aportació
a la cultura gastronòmica del nostre país en dos actes complementaris a la personalitat de l’homenot
del Petit Empordà.
El primer d’ells va tenir lloc el 12 de
novembre de 2019 al Motel Empordà, el restaurant de l’Hotel Empordà de Figueres on Josep Pla gaudia
de la cuina empordanesa a la taula
26, acompanyat, molt sovint, del
gran Josep Mercader, ànima del
Motel.

Josep Mercader i Josep Pla al Motel Empordà – Arxiu Motel Empordà

L’acte va estar introduït pel president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, amb la gran satisfacció que representa per la nostra institució poder recordar el paper decisiu de l’autor empordanès en la nostra
cultura gastronòmica, literària i etnològica.

Sr. Carles Vilarrubí, president de
l’Acadèmia Catalana de
Gastronomia i Nutrició.

La glossa tot recordant la figura d’en Josep Pla la va fer en Josep Roca,
cap de sala i sommelier d’El Celler de Can Roca, de Girona; i el menú va
estar elaborat pel xef Jaume Subirós, gendre i continuador de les arts
culinàries d’en Jaume Subirós, i en Josep Vilella, Acadèmic de l’Acadèmia
Catalana de Gastronomia i Nutrició, gran coneixedor de la figura d’en Pla.
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MENÚ
Canapè de garum
Mousse d’escalivada 1973,
en canapè
Botifarra dolça de l’Empordà
Espines d’anxova Josep Mercader
***
Sopa de Farigola
Corball al forn a la pescadora
Blanquette de veau
amb rossinyols
***
Sorbet de llimona
Taps de Cadaqués amb rom

Dr. Jaume Fàbrega; Sr. Carles Vilarrubí; Honorable Sra. Meritxell Budó,
Consellera de Presidència; Sr. Pau Salvat, Sr. Ferran Adrià

Taps de Cadaqués amb rom
Un menú ajustat al gust d’en Josep Pla:

“... El meu ideal culinari és la simplicitat, sempre compatible
amb un determinat grau de substància. Demano una cuina simple i lleugera, sense cap element pesat en la digestió, sense taquicàrdia. ... M’agrada menjar amb cullera, forquilla i ganivet...
M’agraden les coses nostres –sobretot si són corrents i simples, netes i impecables. ...Cal judicar les nostres coses després
d’haver-les provades. Tota la resta és una pretensió ridícula i
sense solta apreciable.” 2
El segon acte va tenir lloc el passat 22 de gener al Palau Robert de
Barcelona. Es va presentar el llibre commemoratiu de l’Acadèmia
Catalana de Gastronomia JOSEP PLA LA NOSTRA CUINA TRADICIONAL
FERRAN ADRIÀ amb el patrocini de la Fundació Vila Casas, la col·labora-

El xef Jaume Subirós, propietari
del Motel Empordà Restaurant,
Hotel Empordà, Figueres

ció de l’Associació de Bibliòfils de Barcelona, text i selecció de textos del
Dr. Jaume Fàbrega, i les il·lustracions del xef Ferran Adrià.
Va presidir la presentació l’honorable Sra. Meritxell Budó, consellera de
presidència de la Generalitat de Catalunya. L’acompanyaven el Sr. Carles
Vilarrubí, president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició; el
Sr. Pau Salvat, president de l’Associació de Bibliòfils de Barcelona; el Dr.
Jaume Fàbrega, historiador i crític gastronòmic, de l’Associació Internacional de Crítics d’Art-AICA; i el xef Ferran Adrià.

El que hem menjat, Edicions Destino, S.L., Barcelona, 1a Edició: novembre 1981, Pàg. 9
El que hem menjat, Edicions Destino, S.L., Barcelona, 1a Edició: novembre 1981, Pàg. 9
3.
El que hem menjat, Edicions Destino, S.L., Barcelona, 1a Edició: novembre 1981, Pàg. 331
4.
El que hem menjat, Edicions Destino, S.L., Barcelona, 1a Edició: novembre 1981, Pàg. 332
1.
2.

Il·lustració: Espina d’anxova
(Ferran Adrià)
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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

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 RON A - 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 C R EUETA (Girona)
T. 972 394 221 | barrestaurantaiguaviva@gmail.com | Dilluns tancat
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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

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

Pots trobar la revista
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