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Editorial

Cuinant i pensant
Sempre he defensat que no aprofitem prou els valors que ens aporta la cuina com l’esforç, el compartir, la superació, l’aprenentatge,... La cuina ens podria servir per transmetre valors positius
com aquests als més petits, i fins i tot es podria estudiar introduir-la com a assignatura a l’escola.
Seria, al mateix temps, una forma de mantenir viu el llegat gastronòmic català, a partir de fer-lo
útil i hereditari de generació en generació. També podria servir, així mateix, com una assignatura
vinculada a les manualitats, per deixar descansar la ment de tantes pantalles i teclats, o, fins i
tot per contribuir a l’experimentació. No seria molt descabellat pensar que se’n podrien extreure
nous maridatges i descobrir petits xefs en potència i futurs gastrònoms reconeguts.

Marta Avellaneda
PERIODISTA

mavellaneda@gironagastronomica.cat

Tant a l’escola com a casa els nens haurien d’entrar a la cuina o, almenys, concebre-la com un
lloc familiar. Familiar en el sentit de no sentir-s’hi com uns estranys, envoltats d’utensilis de dubtosa utilitat i de materials i formes diverses, però també en el sentit de vincular-la amb un espai
per a compartir amb els més propers.
Cuinant es poden tenir llargues converses, no sé si de forma més segura que conduint, i fins i
tot es pot exercitar la capacitat d’estar atents a més d’una cosa al mateix temps, molt útil per a
petits i grans!
Amb aquest nou número de Girona Gastronòmica que teniu entre mans us tornem a convidar a
trepitjar la cuina, a experimentar-hi i a compartir-la amb qui més us agradi. Les xarxes socials
són una bona opció en aquest sentit ja que ofereixen un gran ventall de possibilitats, amb receptes
a mà, consells útils, trucs importants i curiositats funcionals.
El món gastronòmic està obert i a punt perquè l’exploreu!
Salut i Bon Nadal!
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Menja’t el cine

Chocolat

Pitu Anaya
PERIODISTA

L’aliment dels Déus

Així és com es coneix en la cultura Maia
el cacau, i en particular els BOMBONS
DE VENUS que són una de les postres
que s’ofereixen a la pel·lícula. Aquests
pastissos són una delícia però no tothom
ho veu igual, ja que el fet de tastar-los et
pot fer veure la vida d’una altra manera.
Per tant, podem dir que l’ordre establert
es veu amenaçat.
Hallström va acceptar dirigir el projecte
només de veure el guió acabat. Ja coneixia la novel·la escrita per Joanne Harris,
i la productora Miramax li va donar tot el

que va demanar, fins i tot li van deixar que
la seva dona hi tingués un paper.
Aquesta és una història que ens parla de
les temptacions i del fet de no negar-se a
un mateix les coses bones que té la vida.
La producció de David Brown era una garantia ja que el seu món està associat a
èxits com Tiburon (1975) o Veredicto Final (1982). Els responsables del disseny
de producció van viatjar per França fins
que es van aturar a Borgonya i en concret
a un poble anomenat Flavigny. Aquí es va
filmar tota la història. També es va repro-

duir als estudis de Shepperton una part
del poble pels dies de mal temps. Només
una escultura de l’alcalde a la plaça i el
cementiri als afores van ser algunes de
les obres que es van fer.
Gran vestuari d’època dels anys 50 fruit
de la feina feta per la dissenyadora Renee
Ehrlich. La pel·lícula va ser nominada a 5
Oscars i a 4 Globus d’or encara que no en
va aconseguir cap. També va tenir altres
reconeixements que han fet d’aquesta
pel·lícula una de les millors de l’any 2000.

CRÈDITS

SINOPSI

PAÍS: ESTATS UNITS I GRAN BRETANYA

A Lansquenet, un tradicional poble francès, res ha canviat en els darrers 100
anys. Un bon dia hi arriba Vianne (Juliette
Binoche) i la seva filla Anouk. Juntes posaran en marxa una xocolateria. Aquest
fet es veurà com una provocació i una
amenaça per part de la gent del poble i
en especial per l’alcalde.

ESTRENA: 2000
DIRECTOR: LASSE HALLSTRÖM
GUIÓ: ROBERT NELSON JACOBS
MÚSICA: RACHEL PORTMAN
FOTOGRAFIA: ROGER PRATT
DURADA: 121 minuts
REPARTIMENT: JULIETTE BINOCHE, ALFRED
MOLINA, JOHNNY DEPP, CARRIE-ANNE MOSS,
JUDI DENCH, LENA OLIN, JOHN WOOD

Pots trobar la revista

www.cinemesalbeniz.cat
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La Salsa

El Rebost
Nutricional

Tony Vallory
PRESIDENT DE
GIRONA BONS FOGONS

Algunes vergonyes de l‘OMS

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

Un Nadal amb menys carn

Ens han educat per fer cas a les recomanacions d’organitzacions internacionals, i en principi serioses, com l’OMS. Ho hem
fet durant anys però, degut a les repetides absurditats dels
seus informes i recomanacions, comença a arribar el moment
de posar en quarantena el que diuen. La pèssima presentació
i divulgació del seu últim i famós informe sobre les carns vermelles i processades, agreujat per una vergonyosa i injustificable mala praxis de les conclusions dels seus responsables –o
de la seva difusió–, ens porten a no fer-los cas, a ignorar-los,
a que en fem burles, ens n’enfotem d’unes recomanacions que
haurien de ser respectades i aplicades en el nostre dia a dia.
No sé on deuen viure els investigadors que durant dècades han
estat treballant en aquest treball i no voldria posar en dubte la
seva professionalitat però la lògica no els ajuda. Aquesta lògica
ens porta a pensar que no es pot posar al mateix grup un pernil ibèric de porcs que pasturen pels camps, l’alimentació dels
quals es basa en l’aglà, que una salsitxa de Frankfurt industrial, o una botifarra que ens emboteix el carnisser del costat
de casa, que unes barreges de vés a saber què, en forma de
botifarra, que trobem d’oferta en barquetes de porexpan a les
neveres expositores de les grans superfícies.
No arribo a entendre com és que no publiquen informes sobre
tota la química que porta la llet que provoca cada dia més intoleràncies o sobre les porqueries que porta la farina (que ara
no es torna rància ni es corca –ni els cucs la volen–) i que ens
va convertint a tots en celíacs. M’agradaria que m’expliquessin
perquè no recomanen a la població mundial deixar de menjar
transgènics i perquè no prohibeixen l’aspartam de sodi (E951)
dos productes verinosos que són omnipresents en els esmorzars dels nostres fills.
Sembla ben bé que les grans multinacionals tinguin comprades aquestes organitzacions, però no pot ser, oi?

La comunicació de premsa realitzada, a finals d’octubre, per
l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer (de
l’Organització Mundial de la Salut), no va deixar a gairebé ningú
indiferent: ni als mitjans de comunicació (que es van excedir i
van transformar una informació en “noticiosa”, quan no ho era),
ni a la població (que s’ha alarmat massa; molts preguntant-se
de què es farien ara els entrepans i què menjaria als dinars
i sopars). I, per contra, els professionals de la salut ens hem
quedat més que indiferents amb aquesta informació divulgada;
perquè des de fa prop de 20 anys són diversos els estudis
epidemiològics i metanàlisis que han anat observant que
existeix una relació entre el consum de carns processades i
vermelles i el risc de patir determinats càncers. De fet, i degut
a aquesta observació, a partir d’ara rarament es mouran les
recomanacions existents de consumir carns processades
de forma ocasional (ni tan sols setmanalment) i, de carns
vermelles, màxim dos cops per setmana. Unes recomanacions
dietètiques que sembla que és ara, amb l’alarma periodística
creada, quan han pogut arribar molt millor a les orelles de part
de la població, i poder-les escoltar. Ara caldria que es posin en
pràctica quant abans millor!
Amb les festes nadalenques a sobre, i si pensem en les
propostes culinàries tradicionals de cada any, tenim un munt
de receptes on l’ingredient principal és la carn vermella:
vedella, xai i porc. I que els embotits són bastant utilitzats per a
preparar els entrants. Seria bo que, a partir d’aquest Nadal, a
nivell familiar es decidís mútuament fer-se un regal saludable
i es planifiquessin uns quants plats festius de substitució on el
peix, productes de la pesca i la carn d’aviram (ànec, pollastre,
gall d’indi i perdiu) prenguessin major presència als àpats
festius. I que aquest aspecte dietètic continués complint-se
amb l’entrada del Nou Any, pels diferents àpats setmanals. Per
a millorar l’estat de salut cal fer cops de cap com aquest.
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Parlem amb...

Jaume Font
Jaume Font, analista gastronòmic
i fundador de la capçalera Girona Gastronòmica
“D’una demostració de cuina no en podem dir show cooking”

Jaume Font és de la vella escola. Pioner en la fundació d’una revista gastronòmica, el 1986,
parla sense pèls a la llengua. Va presentar alguns programes de cuina a TVE com Las cosas
del comer o Menjar bé i ha participat en varis espais de ràdio, televisió i premsa a les comarques gironines. El seu proper projecte és engegar un blog de cuina per escriure-hi la seva
particular visió del món de la gastronomia.

Com va sorgir la idea de crear Girona Gastronòmica?
La idea me la va donar un amic meu. Érem a
Fira de Barcelona, ell treia una revista i em
va donar la idea. Jo ja tenia el projecte pensat. Vaig triar el nom de Girona Gastronòmica
perquè era el més entenedor però el 2001 vaig
deixar d’editar-la perquè va sortir molta competència. Aleshores també va sortir Descobrir
Cuina i vaig veure que lluitar contra tantes
capçaleres no tenia sentit. També vaig veure
que a la pròpia gent del sector li interessava
més sortir a Barcelona i a Madrid que a Girona.
Abans que sortís Girona Gastronòmica només

hi havia Catalunya Gastronòmica però només
se’n van editar tres números.
Ara ha agafat més importància el món de la
gastronomia?
D’importància en té la mateixa però el ressò
mediàtic ara és molt més gran. Als anys 80 hi
havia la revista Santa Marta Hostalera a Tarragona, en Néstor Luján a Barcelona però ben
poc. També els diaris Los Sitios i Usted a Girona i ja està.
Què vol dir ser gastrònom?
No ho sap ningú què vol dir. A casa meva menjàvem bé: unes bones mongetes del ganxet ben
bullides, un parell de botifarres enlloc d’una
hamburguesa. Tothom hi entén de gastronomia, es tracta de ser sensibles o no al menjar
i el més important és tenir un referent. Jo vinc
d’una generació en què teníem a casa estufes
de llenya i neveres de gel i menjàvem botifarres de porc que trèiem d’una matança que ara
potser no passaria els controls sanitaris.
És una qüestió d’educar el paladar doncs?
Es tracta de tenir un referent amb què comparar. Conec una senyora que em regala cebes
tretes de l’hort i aquestes cebes tenen un gust
diferent de les que comprem al supermercat
però això només ho pot notar qui ha menjat
abans cebes de l’hort. Un altre exemple, les
castanyes han estat molt petites aquest any
perquè vénen totes de fora. Doncs això només
ho sap veure qui ha menjat castanyes de castanyer. O les ampolles d’aigua. Jo prefereixo
beure amb un got i no amb aquestes ampolles
que tenen aquest pitorro per beure mentre vas
corrent.
Estant canviant els hàbits.
Estant canviant els hàbits d’alimentació i també han canviat els sabors, ara són més ma-

nipulats. Abans només hi havia pebrots verds
i vermells. Ara n’hi ha de grocs també. Són
canvis promoguts per la mateixa societat. Per
exemple, l’esmorzar. Abans hi havia aquella
sèrie Dallas on la família esmorzava tota junta
a casa. Avui dia això s’ha perdut i tothom va a
fer el cafè al bar de sota. I a sobre, a nivell culinari sembla que reneguem de tot el que és
nostre i posem de moda els productes estrambòtics, productes sense referent provinents
de Perú, Nebraska o Texas. Si anem a menjar
serp jo no tinc cap referent sobre això i per tant
no sé si és un producte de bona qualitat o no.
Què té ara entre mans?
Em dedico a ajudar a la meva dona Núri Lladó
a l’Aula de Cuina i faig alguns cursos de cuina.
Aviat engegaré el blog comocomocomo.com
on parlaré de com jo veig el món de la cuina
i del que em vingui bé, de com a mi m’agrada beure la cervesa o de com es maltracta el
client en alguns bars.
Veig que els hàbits actuals no li agraden gaire.
El que no pot ser és que d’una demostració
de cuina en diem show cooking. És vergonyós
que periodistes i professionals del sector reneguem d’aquesta manera de la nostra cuina i de
la nostra cultura.
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En Portada

Cafeteria i Restaurant a Girona
Ronda Sant Antoni Maria Claret, 7 - Girona - Tel. 972 41 14 95

Un petit local per a un gran àpat
Fa un any i mig que la cafeteria-restaurant La Nata ha canviat de mans. Mantenint el local al carrer Sant Antoni Maria Claret de Girona en Pere Fornells i la
Chelo Casado l’han renovat en varis aspectes. A nivell d’imatge, l’hi han donat
un aire més elegant i més gironí (sota la
barra de l’establiment identificareu un
skyline que mostra els llocs més emblemàtics de Girona, com la Devesa, la catedral, el Pont Eiffel, el cul de la lleona o les
cases de l’Onyar) i a nivell de serveis, han
potenciat els esmorzars, han reforçat els
dinars i han introduït els sopars.
Els esmorzars hi funcionen molt bé.
Ofereixen una gran varietat d’entrepans,
freds, calents i vegetals, a part de brioixeria. El seu producte estrella és la flauta
d’espatlla ibèrica que preparen amb el
pa acabat de coure, com la resta d’entrepans, ben sucat amb tomàquet i oli, i amb
embotits de gran qualitat. I és que donen
molta importància al producte de qualitat, amb especial atenció als embotits, ja
que Pere Fornells havia dirigit abans de
La Nata una botiga d’ibèrics de tot tipus.
Pels dinars han introduït el concepte del
¾ de menú. Això vol dir que, a part de
poder triar un menú sencer, hi ha l’opció d’escollir un combinat dels primers i
dels segons del dia. Es tracta de donar un

“Per dinar han introduït el
concepte de ¾ de menú:
un combinat dels primers i
segons plats del dia”
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altre gir al concepte de mig menú que ja
ens trobem en alguns establiments. No
només es pot triar un plat i unes postres
sinó que us permet provar un parell de
plats del dia, d’entre els 5 o 6 primers i
segons del menú, i combinar-los. Així,
mentre un menú sencer costa 10,50 euros, tres quarts de menú amb begudes,
postres o cafè, surt per 7,50 euros. Les
carns continuen sent la seva especialitat,
amb la costella de porc rostida o la galta de porc ibèrica com a plats de menú
destacats.
La darrera novetat de La Nata és que des
del mes de juny hi podeu anar a sopar, els
dijous, divendres i dissabtes, en un format ideal per a compartir. Al final del dia,
la qualitat i la senzillesa es combinen per
oferir safates d’embotits d’alta qualitat
en forma d’assortit d’embotits casolans,
assortit d’embotits ibèrics de gla, assortit
de fumats, assortit de patés i foie o assortit de formatges. S’acompanyen amb
coques de vidre amb tomàquet i l’opció
d’escollir entre 5 tipus d’amanides: de
tomàquet Raf amb ventresca de bonítol,
de tomàquet amb mozzarella i orenga, de
rúcula amb parmesà i tomàquet Cherry,
de barreja d’enciams amb formatge de
cabra o d’espinacs amb formatge brie.
Pel que fa a les postres, segueixen fidels
al producte de proximitat i qualitat amb

“La flauta d’espatlla ibèrica
és l’estrella de l’esmorzar,
amb pa amb tomàquet i
embotits de qualitat”

el recuit de drap de Fonteta, la grana de
capellà amb moscatell o el gelat especial
de torró amb whisky. Tot plegat regat amb
bons vins seleccionats i fins i tot un cava
Fornells i Batlle de denominació i producció pròpia.
Les reduïdes dimensions de La Nata fa
pensar en una petita cafeteria més que
en l’opció d’utilitzar-lo com a restaurant.
De fet, alguns dels comentaris de TripAdvisor apunten cap aquí. Fa un any aproximadament que l’establiment forma part
d’aquesta plataforma de recomanació de
serveis i avui es troba en el número 25 de
444 Restaurants de Girona.

“Des d’aquest estiu, hi
podeu sopar, de dijous a
dissabte, en un format ideal
per a compartir”
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Perfil de dona

Clara

Periodista i cantautora

La cantautora i periodista gironina, Clara Sánchez-Castro Bonfill “Clara”, presenta el pròxim 14 de desembre a la Sala Luz de Gas de Barcelona, i el 9 de Gener a la Sala Torin d’Olot, el seu segon treball discogràfic
moltClara format per 12 temes inèdits. La Clara escriu cançons, pensa melodies i les canta. Bàsicament es
considera lletrista. “Una prolongació artística del meu ofici de periodista, que en essència persegueix exactament el mateix: explicar històries interessants i en dosis molt concentrades, com un elixir”. moltClara és un
treball rellevant, extraordinari i curiós, com una bona notícia. Però, en aquest cas, es planteja preguntes que
es resolen amb els cinc sentits. És tot el que la Clara tenia a dins adormit i que ha fet despertar, com un volcà,
com desperta el mar la tramuntana.
Portada del segon disc de la Clara, moltClara

Vas presentar el disc a Girona el passat mes
d’octubre, el 14 de desembre ho fas a la Sala
Luz de Gas i el 9 de gener a la Sala Torín
d’Olot. Com ho portes?
Fer un disc és un procés intens, molt emocional i emocionant. La metàfora crear i alimentar-se pot servir tant en el procés creatiu
d’un disc, com en el d’un plat. Primer crees
les cançons, fas el disc i després te n’alimentes. Gaudeixes del moment durant el concert
i un cop passat aquest moment meravellós de
borratxera emocional intentes digerir-lo com
pots, fins al pròxim directe, quan tornes a alimentar-te amb el que has estat creant durant
mesos, fins i tot anys...
Tu mateixa has parlat el paral·lelisme entre
la música i la cuina. M’expliques per què ho
has relacionat tan ràpid?
Cantar ho és tot per a mi. És un do que vaig
heretar de la meva estimada iaia Clara que
cantava, precisament, mentre cuinava. Era
una excel·lent cuinera i tenia una veu excepcional. A la Plaça Major de Perelada, quan la
iaia Clara cantava “y sin embargo te quiero”
mentre feia el dinar, la gent s’aturava al carrer per escoltar-la. Encara ara els veïns de
Peralada em pregunten si sóc la néta de la
Clara Gibert, que cantava com els àngels, i jo
els contesto orgullosa que sí. Canto des que
tinc ús de raó i cantava amb ella quan l’ajudava a la cuina, mentre pelava les mongetes, i enfilava els escuradents als calamars
farcits, el seu plat estrella. He escrit moltes
cançons a la cuina, i les que em queden per
escriure...
Dedueixo doncs que també t’agrada cuinar.
M’encanta. La cuina és creativitat, imaginació, un ball de cassoles, espècies i viandes varies que cal fer ballar al ritme que toca, sense
perdre el compàs. Un rostit és un bolero, un
arròs caldós una havanera, unes patates de
pobre un blues, una truita a la francesa una
cançó de l’Édith Piaf...

Per tu gastronomia és salut, és plaer...?
Són totes dues coses. És molt important
menjar de manera saludable, però sense renunciar al plaer de la cuina i a l’ampli ventall
de possibilitats que ens ofereix la gastronomia del nostre país.
Gastronomia i música; un bon binomi.
Absolutament. Vaig llegir en algun lloc que la
música i la gastronomia és una combinació
exquisida de plaers intensos. La gastronomia
és l’art de degustar i la música és la sublimació de l’art d’escolar. Dos sentits imprescindibles que combinen de manera excel·lent.
Tinc ganes de fer alguna cosa que segueixi
aquesta idea...

que he fet durant molts anys a la ràdio i això
és el que faig des de fa uns quants anys quan
penso i escric les meves cançons. Ja en fa 3
que vaig fer un salt al buit publicant el meu
primer disc com a cantautora. Autoretrat va
ser un selfie musical, la meva vida posada en
solfa. Des de llavors m’he fet una mica més
gran (és per no dir “madura”, que està molt
trillat) i també n’he après més.
Quins ingredients creus que són imprescindibles en un bon plat?
Una bona matèria prima i molta passió...

Com cuines les teves cançons?
Fer una cançó és un procés creatiu fascinant. En el meu cas primer sempre em surt
la lletra... M’ha passat més d’un cop, d’haver
d’aturar el cotxe perquè hi ha una lletra que
vol sortir, i, creu-me, quan això passa no es
pot aturar, és com un part, quan es desencadena ja no hi ha marxa enrere. Sempre
em passa el mateix: primer pareixo la lletra
i, després, la música. Però quan la melodia
apareix dins el meu cap llavors sí que tinc
poques opcions, agafo l’Iphone i em gravo,
allà on sigui, sense vergonya ni miraments.
M’ha passat al súper, a la platja, a l’AP7 o als
emprovadors d’una famosa cadena de roba.
Sóc com una mèdium al servei de les meves
estimades cançons.
Et defineixes com una periodista que escriu
cançons... Sí, la veu és el meu instrument
estrella tant per cantar com per fer ràdio,
el mitjà de comunicació on he desenvolupat
quasi tota la meva carrera periodística. Fer la
lletra d’una cançó no deixa de ser una prolongació artística del meu ofici de periodista, que
en essència persegueix exactament el mateix: explicar històries interessants i en dosis
molt concentrades, com un elixir. Això és el

La Clara com a cantant d’havaneres (imatge
de l’havanera “El dia que coneguis el mar”,
dedicada a seva la filla petita, Clara)

www.gironagastronomica.cat | 13

14
14 || www.gironagastronomica.cat
www.gironagastronomica.cat

Perfil d’home

Gerard Quintana
Cantant de Sopa de Cabra

“Els escenaris estan plens d’extímids”
Poder entrevistar a Gerard Quintana sempre és especial. Quan als setanta jo cantava en un grup de rock ell
encara era molt jove però sempre vaig pensar que aquell noi de les melenes arribaria lluny. També perquè
comptava amb una gran banda que li donava suport. Tot i la seva joventut pots parlar amb Quintana de
tots els rockers dels 60, 70 i 80. Va ser per mi la millor època pel rock’n’roll. De la mateixa manera que
l’esperit d’aquella època encara perdura, la imatge de Quintana no ha canviat, sinó que segueix amb la
mateixa vitalitat de sempre i això es nota a l’hora de pujar a un escenari. Ser capaç, anys després, de seguir omplint l’escenari amb el “bona nit malparits” només està a l’abast dels grans talents. Jo quan surto
a la nit i saludo uns amics en algun local també els dic “bona nit, malparits”, però no té el mateix efecte.
Sempre has estat a Sopa de Cabra o has cantat
en algun altre grup?
Sí, però més a nivell d’entreteniment. Vaig estar amb alguns amics al País Basc i, de fet, vaig
cantar més allà que aquí. Com que aquí no havia
cantat més que en una coral semblava que no em
tocava fer-ho. I al final amb els amics de Sopa.

Encara ets un enamorat del barri vell de Girona?
De més petitet sempre deia que Girona era del
riu cap aquell costat. Fora era una altra Girona.
Ara he anat vencent prejudicis. Girona es fa gran
i s’ha anat fent gran però sí, em sento d’un barri
amb pedres velles que ara estan més maques del
que eren.
A part dels Sopa de Cabra has fet incursions en
el teatre i el cinema, quan et vas adonar que volies ser artista?
De ben jovenet. I era molt tímid. Penso que els
escenaris estan plens d’extímids. Quan algú puja
a un escenari a exposar-se davant dels altres és
que alguna cosa has de vèncer, sí s’està molt bé
a casa! A l’escola ja feia representacions, al Joan
Bruguera, al costat del cinema Ultonia, que ja no
hi és, i després immediatament vaig anar a una
companyia d’aquí Girona de teatre amateur que
es deia Inteatrix. Necessitaven gent i m’hi vaig
apuntar. Va anar passant el temps, vaig anar a
Barcelona, vaig anar a l’escola del teatre, després a l’institut del teatre i una afició de caps de
setmana, amb els amics de Girona, va ser com
va sorgir Sopa de Cabra, i em va arrossegar com
una onada.

El fet d’agradar-te el teatre t’ajuda a l’hora de
cantar?
Una cosa suma l’altra. Mai he cregut que t’has
d’especialitzar en una cosa a la vida. Ser una mica
tastaolletes ajuda perquè a vegades et sorprèn la
creativitat. Sovint has de relacionar coses que en
teoria no tenien relació. De fet, jo vaig començar a
estudiar periodisme, m’agradava escriure. Al final
és transmetre. I ara m’he llençat a la fotografia. Al
final és compartir coses que et commouen, sigui
cantant, sigui escrivint o sigui fent fotografies.
Els teus ídols musicals són bàsicament dels
anys 70.
A mi em va impressionar aquella generació, sobretot aquell moment musical entre el 67 i el 75
que la música popular va avançar com no ho havia
fet en segles. Va ser molt transformador. I de fet
va anar acompanyat d’una mena de revolució generacional, almenys a occident, gent jove, tant a
França amb el maig del 68 com als Estats Units
amb la guerra del Vietnam. Amb tots aquells moments, de sobte, va ser trencar amb els límits. De
fet hi ha moltes coses d’aquell moment que s’han
perdut, no vull ser nostàlgic, que em saben greu.
L’internacionalisme, per exemple, una generació
en la que no importava d’on eres. Tot estava molt
obert. Ara sí que estem molt connectats però tots
amb el cul a la cadira i a l’ordinador. Ara estem
tots tancats en la nostra bombolleta de llibertat
exposada, a vegades. Aquell moment em va impressionar molt per això. I penso que, més enllà

dels clixés, s’estaven movent fronteres i límits, el
paper de la dona per exemple, en com pot estar
ara a occident té molt a veure amb aquell moment. Va ser una època molt colpidora.
Et consideres un gourmand de la gastronomia?
Sóc omnívor. De tot una mica i massa de res, deia
la meva àvia. M’agrada sobretot que el que menjo,
quan m’ho menjo, tingui la sensació que em fa bé,
que és saludable. Poc a poc hem anat sacrificant
el paladar per la qualitat de vida.
Recordes algun plat de la teva àvia o mare?
Molts. Encara quan passo per Girona i vaig a casa
la meva mare marxo amb una fiambrera: cigrons
amb bacallà, pollastre amb escamarlans...
Saps cuinar?
Sí. Ja de ben jovenet vaig entendre que si no
aplicava les coses que m’havia ensenyat la meva
mare acabaria malament. Fins i tot ara a casa sóc
el que cuino. M’agrada. I a les Illes, m’ha passat
de viure amb gent d’altres llocs i veure cuinar altres coses, aprendre viatjant.
Cuina tradicional o cuina molecular?
No, la tradicional. La molecular la deixo pels especialistes, per en Joan Roca, que anàvem junts
a classe i bé, ells han evolucionat d’una manera
fantàstica però a casa hem de mantenir el llegat,
l’essència, coses que no es perdin.
Un restaurant.
El Celler de Can Roca. Només hi he anat 3 cops
però jo m’ho miro d’una forma poc objectiva. Recordo a l’escola en Joan Roca quan tots anàvem
a fer una carrera i ell anava a FP i deien que era
malaguanyat, i mira on ha arribat. És per això que
m’ho miro amb molt d’afecte. A Girona hi ha molt
bona cuina però l’impacte del Celler de Can Roca
és indiscutible.
Tindrem Sopa de Cabra aquest estiu 2016?
Farem un seguit de concerts, no molts, els cuidarem. Estem mesurant una mica això. Estem
mirant quan fem la presentació del disc a Girona i
veient algunes propostes aquest estiu per la província i bé, estem contents.
Paco Baso
DIRECTOR DE GIRONAGASTRONÒMICA
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Reportatge

Vista de Montpellier

Renfe - SNCF en Cooperació, la unió de l’Alta Velocitat entre Espanya i França
Cinc freqüències connecten 21 destinacions en trens directes, sis a la primavera
i set durant la temporada d’estiu, configurant una xarxa de 64 connexions.
Els dos operadors capdavanters en alta
velocitat, Renfe i SNCF van crear una aliança
estratègica que va fer possible la primera
connexió internacional d’Alta Velocitat Espanya
– França amb el viatge inaugural el passat 15 de
desembre de 2013, retallant significativament
els temps de trajecte entre les principals
ciutats de tots dos països.
Renfe – SNCF en Cooperació connecten 21
destinacions internacionals traslladant al
passatger de centre a centre de les ciutats
de Madrid, Zaragoza, Tarragona, Barcelona,
Girona i Figueres a Espanya i *Perpignan,
Narbona, *Beziers, *Agde, *Sète, Carcassona,
Tolosa de Llenguadoc, Montpeller, Nimes,
Avinyó, *Aix en *Provence, Marsella, *Valence,
Lió i París a França. Durant tot l’any, cinc
freqüències diàries uneixen tots dos països,
que incrementen en sis a la primavera i set a
l’estiu.
Els connexions directes uneixen Barcelona i
París en 6 hores i 15 minuts, Madrid i Marsella
en 7 hores i 39 minuts, Barcelona amb Lió en
menys de 5 hores i Barcelona amb Tolosa de
Llenguadoc en 3 hores, retallant els temps de
viatge significativament i apropant al públic una

nova opció de transport, tenint en compte que
França és un de les principals destinacions
turístiques per al passatger espanyol i Espanya
per al turista francès.
Durant el primer any de funcionament,
1.850.000 viatgers van utilitzar l’alta velocitat
Espanya-França, 800.000 van ser viatgers
internacionals i la resta van realitzar trajectes
domèstics a vora dels trens gestionats per
Renfe – SNCF en Cooperació. Des que es va
engegar l’alta velocitat, la presència de clients
espanyols als trens ha crescut vuit punts,
arribant al 28%, de la resta, un 37% dels clients
són francesos i un 35% d’altres països.
L’èxit d’aquesta unió es deu als avantatges
que ofereixen els trens de Renfe – SNCF
en Cooperació respecte a altres mitjans de
transport, facilitant l’accés a les ciutats de
destinació; eliminant els controls d’accés i
permetent accedir al tren fins a dos minuts
abans de la sortida. Durant el trajecte es
brinden tot tipus de comoditats amb mobilitat
dins del tren, cotxe bar, places amb taula
i corrent elèctric en tots els seients, espai
per a persones amb mobilitat reduïda, opció
de portar fins a tres maletes… oferint un
viatge relaxat, sense estrès i gaudint dels
meravellosos paisatges dels recorreguts.
La comoditat de viatjar amb tren:
• Connectivitat entre estacions, portant
als passatgers de centre a centre. Fàcil
combinació d’altres destinacions.
• Preu *all inclusivament: incloent 3 maletes,
reserva de seient i càrrecs amb targeta de
crèdit.
• Control d’accés molt lleuger, a França
inexistents i a Espanya control de metalls i
de bitllets.
• Accés al tren fins a 2 minuts abans de la
sortida.
• Comoditat: seients confortables i amplis,

que permeten places individuals o dobles.
Mobilitat entre els cotxes.
• Cotxe restaurant i restauració en plaça.
• Places amb taules per treballar
còmodament.
• Equipament de preses elèctriques per a l’ús
de dispositius durant el trajecte.
• Cinema i àudio a bord en alguns trajectes.
• Espai destinat a persones amb mobilitat
reduïda en les estacions i els trens.
• Espai ampli per a maletes.
• Opció de viatjar amb mascotes i equipatge
com a bicicletes.
• Sala Club gratuïta en les estacions
espanyoles per als bitllets de primera classe.
• Tripulació bilingüe
amb el millor del seu coneixement, experiència
i saber fer al viatger internacional. Cada
empresa va aportar a aquest projecte deu trens
d’alta velocitat (modelo TGV *Euroduplex)
Email: Renfesncf@tryptic.net
www.renfe-sncf.com
www.facebook.com/RenfeSNCFenCooperacion
@Renfe_SNCF_Es
#pressRenfeSNCF
#RenfeSNCF
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Recomanem

Restaurant Vilanova
30 anys de cuina moderna a Salt

El Restaurant Vilanova d’avui va començar en un bar al carrer Major de Salt, propietat dels pares de Jordi Vilanova. Ja aleshores, fa
30 anys, el bar va obrir una zona de restaurant al darrere que seria la llavor de l’establiment que avui se situa al passeig Marquès de
Camps de Salt.
Va néixer de la mà dels avis després del pares Vilanova i dels seus dos fills, l’Àngel i en Jordi, als que es va incorporar la Maria Lluïsa
Torrent, més tard, com a part de la família i com a xef del restaurant. Avui són en Jordi Vilanova i la seva dona, Maria Lluïsa Torrent els
que estan al capdavant de l’establiment.
Torrent ha treballat molt per arribar a l’status de xef del que avui disposa. Va començar amb una estada a l’escola de Meranges, a la
Cerdanya, després a l’escola de l’Arnadi al País Basc, durant tres anys i ja en fa tretze que dóna classes de cuina al mercat de Salt.
Defineix la seva cuina com a moderna però sobre la base de la cuina tradicional catalana i els productes de temporada. La idea és donar una volta a plats tradicionals com el trinxat o el fricandó per aconseguir un tractament i una presentació més moderna i atraient.
Per exemple, el trinxat de patata i col el serveixen amb un estil més cargolat i estret com si fos un caneló, amb la cansalada i una coca
de pa amb tomata per acompanyar. A nivell d’amanides, en serveixen una de mandarina amb escarola de cabell d’àngel, enciam rodó,
rúcula i mandarina, acompanyada d’una mica de foie. Les kokotxas, amanides de vieires fresques o el lluç de Can Vilanova són també
alguns dels plats recomanats. També ofereixen una degustació d’olis de l’Empordà i de procedències diverses com espanyola, grega
o portuguesa. Maria Lluïsa Torrent també ha participat en els sopars que es fan al Castell de Peralada amb els tastets de la cuina de
Can Vilanova.
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El Restaurant Vilanova té menú de migdia i també proposa un menú degustació
però el menú més demanat és el de tapes. Aquest últim resulta una mica més
econòmic que el degustació i es basa en
tastets de diferents platets de productes
de temporada: escudella amb pilota, de
cara al Nadal, caneló de confitada, carxofes, arròs amb cabra de mar, llata de
vedella amb bolets, entre d’altres. Les
carxofes farcies i els peus de porc amb
gambes són plats molt característics del
Restaurant Vilanova de Salt ja que els
elaboren des del primer dia i a molt bon
preu.

Obert de dimarts a diumenge
al migdia i dijous, divendres i
dissabte a la nit. Dilluns tancat.

Restaurant Vilanova
Passeig Marquès de Camps, 51
Salt
Tel. 972 233 026
www.restaurantvilanova.com
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La Recepta de l’Eva Cuinera

Brou de Nadal amb pilotilles

Eva Olivares

www.evacuinera.cat
Amb aquesta recepta us proposo una manera moderna i diferent d’emplatar
un plat típic d’aquestes festes i que no pot faltar a taula, ja veureu que fàcil!

Ingredients

Som-hi!

(per a 10 persones, 3h)

Comencem coent tots els ingredients del brou durant dues hores. El
colem i reservem. Si ho fem amb olla a pressió amb 45 minuts en farem
prou.

Pel brou:
• 500 g de jarret de vedella
• ½ gallina
• 1 peu de porc
• 175 g de cansalada
• 1 os d’espinada
• 1 col
• 2 pastanagues
• 1 nap
• 1 ceba
• 2 patates
• 200 g de cigrons remullats
• 4 l d’aigua
• Sal

Pels enfilats:
• 1 paquet de galets
• 2 pastangues
Per les pilotilles:
• 150 g de carn de porc picada
• 1 gra d’all
• 150 g de carn de vedella picada
• 2 llesques de pa
• 1 l de llet
• 1 ou
• Julivert
• Farina
• Sal i pebre

Mentre el brou bull aprofitem per preparar les pilotilles: barregem les
carns, l’all, el julivert, l’ou, i el pa remullat en la llet, tot picat. Donar
forma de boletes amb les mans i passar per farina.
Tornar a posar a bullir el brou i coure-hi els galets al dente, perquè no
se’ns trenquin a l’enfilar-los. Quan faltin cinc minuts perquè estiguin
cuits coure-hi les pastanagues tallades a cubs i les pilotilles enfarinades.
Un cop tot cuit, enfilem un galet, un tros de pastanaga i una pilotilla.
Servim el brou en una copa de còctel i hi posem la brotxeta de decoració.
Espero que us agradi la recepta i que la prepareu aquestes festes.

Bon profit!

Cuina de proximitat, carns a la brasa i peix fresc de Roses.
L’últim divendres de cada mes sopars amb maridatges artístics a 25 E

MENÚS

• Migdies laborals menú 16 E
• Menú d’arròs 24,50 E
• Menú Fages de Climent 24,90 E
• Menú de Cap d’any 50 E
(cal reservar)

Horaris:

De dilluns a dijous obert migdies
Divendres i dissabte migdia i nit
Diumenge migdies
Dimarts tancat

Reserves a: 972 250 152
C/ Pere Estany 12-14
Castelló d’Empúries
GPS: 40.24563 |3.12571
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La Recepta

Canelons de torró
farcits de nata

Pilar Criado

lesreceptesquemagraden.blogspot.com
*Elaborat a l’Aula Gastronòmica del
Mercat del Lleó de Girona

Avui us porto unes postres molt nadalenques, molt bones i com a mi m’agrada, molt fàcils de fer i amb un resultat... de 10! Visualment
aquests canelons de torró són espectaculars però és que de sabor i de textura també ho són, no us podeu fer una idea de com estan
de bons! Aquesta és una recepta que heu de fer en algun dels vostres àpats nadalencs, quedareu de luxe!

Ingredients Recepta
• 6 trossos de torró de gema de qualitat
d’un dit i mig d’ample cadascú
(uns 30 g per tros)
• 500 ml de nata per muntar
• 3 fulles de gelatina
• si agrada, una mica de sucre glaç
per endolcir la nata

Tallem els torró de gema en trossos d’uns 30 g, posem un tros de torró entre dues fulles de
paper de forn i l’anem aplanant amb un corró mirant de donar-li una forma quadrada fins
que ens quedi fi com una làmina de caneló. Un cop el tenim del gruix que ens interessa polim
els cantons amb un ganivet, formant un quadrat. El reservem entre dues fulles de paper de
coure i repetim l’operació amb tots els trossos de torró. Ben embolicats en paper film o paper
d’alumini poden aguantar uns dies a la nevera en perfectes condicions, només ens quedarà
formar els canelons unes hores abans del moment de servir-los.
Si muntem la nata el mateix dia que ens menjarem els canelons no cal afegir-li la gelatina,
muntem la nata i si ens agrada li afegim el sucre, com que els canelons de gema ja són
dolços jo no li afegeixo, no m’agrada massa dolç. Només ens quedarà muntar els canelons,
posem el farcit de nata amb l’ajuda d’una màniga pastissera i tanquem el caneló posant la
juntura a sota perquè no es vegi.
Si ho fem uns dies abans millor afegir la gelatina per tal que aguanti la nata. Posem les
fulles de gelatina tallades en tres trossos a
hidratar a un plat amb aigua freda, uns 5-10
minuts, mentrestant agafem una mica de la
nata que tenim per muntar i l’escalfem una
mica, sense que arribi a bullir, afegim la gelatina escorreguda a la nata calenta i remenem per tal que es desfaci completament.
Muntem la nata i una mica abans d’estar
completament muntada afegim la nata amb
gelatina dissolta, l’acabem de muntar, que
quedi ben ferma, i la guardem a la nevera
per tal que la gelatina quedi presa. Podem
guardar la nata ben tancada en un tupper i
els canelons de torró ben embolicats per separat i muntar els canelons el mateix dia de
fer-los servir o bé, si tenim prou lloc muntar
els canelons i guardar-los ja muntats però
separats entre si i en una sola capa, sense
amuntegar-los i dins d’un tupper ben hermètic.
Podeu trobar moltes més receptes fàcils
i vistoses al meu blog, “Les receptes que
m’agraden”.
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EMPORDÀ VITA
PROXIMITAT PER NADAL

Gastronomia, artesania i experiències
Empordà Vita, empresa que ofereix experiències regal per l’Empordà, relacionant gastronomia, experiències i objectes artesanals,
estrena per Nadal la seva botiga online.
Un dels productes que ofereix, les caixes regal
«Empordà Deli» són una selecció de productes delicatessen de proximitat, maridats amb
experiències i objectes d’art. Per aquesta selecció se segueix un fil conductor: el paisatge.
Empordà Vita posa en valor d’aquesta forma,
tant el continent com el contingut.
Piluca Paulí, fundadora d’Empordà Vita, ens
convida a viatjar per l’Empordà amb la curiositat i mirada d’un estranger. A vegades les
coses que tenim més a prop no es valoren
perquè sabem que les tenim al costat i passem de llarg. La forma com observem el que
ens envolta ens canvia la perspectiva, ens pot
enriquir i ajudar a posar en valor tots aquells
productors agroalimentaris, artesans i artistes,
que treballen per crear productes únics, exclusius i de qualitat. Tot això té un gran valor i
forma part del nostre patrimoni immaterial.
Una de les propostes més originals és una
caixa amb productes i objectes de proximitat,
però inspirada en el món asiàtic. Es tracta de
la caixa Japan Empordà Km.0. Composada
per dos bols de ceràmica, realitzats per Estudi
Ceràmic (Ceràmica de la Bisbal), amants de la
tècnica de la ceràmica japonesa, dos parells de
bastonets, fets amb fusta d’olivera de l’Empordà realitzats per a Empordà Vita per Slow
Fusta, arròs Akita Komachi de l’Estany de
Pals, excel·lent arròs ecològic i de temporada
ideal per a sushis. El kit inclou una alfombreta per fer sushis i un díptic amb receptes de
Yakimeshi i Sushi.
A més de descobrir productes existents, Empordà Vita en crea de nous inspirant-se en els
fruits del propi paisatge, com les «Tramuntana Cookies» per Gintònic moments. Unes

cookies fetes amb farina de Tramuntana i el
ginebró propi de les Gavarres i un dels botànics de la ginebra. Per completar aquesta
proposta, s’inclou una ampolla de Ginebra
Nut, una gelée de ginebra Nut, del Museu de
la Confitura, i uns «Drop Lets» del prestigiós
cocteler Javier de las Muelas, qui dirigeix la
cocteleria del Mar i Vent (Aiguablava).
Empordà Vita incorpora en les caixes Empordà Deli, experiències gastronòmiques i d’enoturisme com per exemple la que inclou un vi
del Celler Brugarol, una visita i tast de vins,
així com un esmorzar empordanès al Mas
Bell-lloch, en el mateix celler.
Seguint el maridatge entre art i gastronomia,
ens ofereix una caixa amb 4 tasses per esmorzar, editada per Empordà Vita i realitzada per
Estudi Ceràmic Ba_Ro (Ceràmica de la Bisbal), amb motius inspirats en l’Empordà, com
la tramuntana, el mar, les vinyes o el paisatge
de les bales de palla. Al centre, una capseta
amb una selecció de mini confitures per esmorzar (Museu de la Confitura de Torrent),
confitures premiades internacionalment.
Si el que es desitja és una estada en un hotel
amb encant i realitzar una experiència gastronòmica o d’enoturisme, entre d’altres, també
s’ofereix, en les caixes Experiència Regal
d’Empordà Vita.
Un joc de te, taules per tallar o degustar formatges, embotits, porta espelmes de porcellana per decorar una taula,... tot això i més es
pot trobar a la recent inaugurada botiga online
del web d’Empordà Vita: www.empordavita.
com.
Per realitzar una comanda es pot fer accedint a
la botiga online, però també ofereix un servei
personalitzat enviant la petició directament
per correu electrònic, destinat a particulars i a
empreses. No hi ha mínim de comanda.
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MOSSEGADES
Anem a fer un König
Mentre abans anàvem al “frankfurt König”, ara “anem a fer un König” perquè
possiblement el que menys ens crida l’atenció ara és el frankfurt a causa de
l’ampli ventall que ofereix la seva carta. Hamburgueses, patates braves, amb o
sense els quatre formatges, entrepans diversos, amanides...
Anar al König és tota una tradició a Girona per a petits i grans. El primer establiment es va inaugurar el 1973 de la mà de Pere Parals i la seva dona Teresa.
Actualment, el gerent és el seu fill Marc Parals, una persona amb les idees molt
clares i amb una professionalitat total. Sempre pendent que tot surti perfecte,
cuidant sempre tots els detalls. El primer König estava situat a l’avinguda Jaume I de Girona.
Tot i el seu nom alemany, la carn és de Banyoles (Can Baldiró), tenen cervesa
amb nom propi i risottos, amanides i plats combinats dissenyats especialment
pel König.
Actualment disposen de vuit establiments repartits entre Girona, l’Espai Gironès de Salt, Figueres, Vilablareix i Barcelona, on molt aviat hi obriran un segon
König al Port Marítim. L’últim que han obert és a Girona, a la zona de Fontajau,
un local amb cinc menjadors, amb una capacitat per a unes 400 persones i amb
un ampli aparcament.

Converses a la carta, de Raimat
Raimat ha celebrat aquest mes de novembre la segona edició d’una iniciativa
innovadora, la ruta ‘Converses a la carta’. L’objectiu era apropar la cultura del
vi als consumidors i convidar-los a gaudir del maridatge d’una forma desenfadada, divertida i innovadora amb la millor i més diversa gastronomia de casa
nostra. Fins el 30 de novembre, una vintena de restaurants de les comarques
de Girona han ofert menús a preus ajustats a través dels quals els consumidors
podien recuperar el plaer de la conversa. A tot Catalunya, han estat pràcticament un centenar els que han participat en la iniciativa.
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Menús degustació de festa major tot l’any!
BAR RESTAURANT MARISQUERIA

Esmorzars de forquilla
Menú diari
Menú per a colles
Menú de clova
Sopars d’empresa

divendres i
dissabtes nit
sigues una estrella
cantanT al nostre

Avinguda de França, km. 175 | Sant Julià de Ramis | Tel. 972 171 297
ASADOR. c/ Pont de la barca, 1 | 17001 Girona | Tel. 972 220 019

D
OR
A
S
A

Menú diari i carta
ESPECIALITATS EN:

CORDERO LECHAL
Y COCHINILLO
AL ESTILO
DE BURGOS
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La Recepta Dolça

Escuma de xocolata
amb regalèssia

Lluís Blanch

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

INGREDIENTS
• 600 cc de nata
• 3 rovells d’ou
• 1 clara d’ou
• 100 g de xocolata del 70%
• 70 cc d’almívar de regalèssia
(infusionar 30 g de sucre, 50 cc d’aigua
i 5 g de regalèssia)
• 5 fulles de gelatina

PROCEDIMENT
Fem un almívar de regalèssia, barrejant
tots els ingredients, fent arrancar el bull
un instant. Muntem els rovells i la clara
d’ou amb l’almívar i ho reservem. Muntem la nata i reservem.
Barregem la xocolata prèviament desfeta amb el muntat dels rovells, afegim la
nata muntada i, finalment, les fulles de
gelatina prèviament deshidratades i desfetes. Omplim uns gotets i els decorem.

HISTÒRIA
La regalèssia és un arbust que pertany a la família de les lleguminoses. Floreix entre maig i agost en zones del
Mediterrani. El litoral català es troba des de Girona fins a Castelló. A partir de l’arrel se n’extreu una substància
dolça coneguda, la pega dolça. Té diversos usos entre els quals destaquem el culinari. En pastisseria es fan
tot tipus de llaminadures i dolços com el que hem elaborat avui fent una infusió de regalèssia.
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La Vinya

Els Còctels

Agustí Ensesa

Mariona Vilanova

ANALISTA VITIVINÍCOLA I SOMMELIER

Els aperitius que
tornen: El vermut
El vermut és originari de l’antic Mediterrani i, no fa pas molts anys,
era una de les begudes més populars i sol·licitades en els bars i
tavernes a l’hora de l’aperitiu. Molta gent abans de dinar, i sobretot
els diumenges i festius, “anaven a fer el vermut”.
La pràctica de barrejar vins amb herbes, arrels i fruites era quelcom que ja feien els romans i fins i tot civilitzacions anteriors. És
quasi tan antic com la cervesa i fou la beguda d’Hipòcrates. Darrerament sembla que s’està posant de moda entre la gent jove amb
la nova tendència de begudes menys alcohòliques i de producció
local. El vermut és una beguda elaborada a partir d’un vi fortificat,
aromatitzat i endolcit i és d’origen italià i francès. Fou introduït al nostre país a la segona meitat del segle XIX i, durant molts
anys, era la beguda dels diumenges en família. Les marques més
conegudes i populars eren Cinzano i Martini d’origen italià, però
fabricades aquí. El vermut blanc Noilly Prat, fabricat a la Catalunya Nord, és el més adequat per l’elaboració del mundialment
conegut còctel Martini, que curiosament el nom no li ve del vermut sinó del bàrman Sr. Martini que el va crear als Estats Units.
A casa nostra, davant l’èxit d’aquesta beguda, molts cellers crearen la seva pròpia marca, alguna de les quals encara se segueix
elaborant. Una de les més antigues és la Perucchi, que data del
1870, d’extraordinària qualitat que se segueix elaborant de la mà
de Carles Freixa del grup Oliveda.
Una marca també de les primeres, i que encara està al mercat,
és Yzaguirre, produïda a Reus que va fundar D. Enrique Yzaguirre,
procedent del País Basc francès. Altres vermuts catalans coneguts són el Vermut Miró i d’altres. La marca Dos Deus, recentment
guardonada com un dels millors vermuts catalans, és sensiblement diferent als vermuts de tall italià. Últimament ha aparegut al
mercat, i fou presentat al recent Fira Tast, el vermut roig Terrània
de l’empresa gironina Èpica Mediterrània.
El vermut, tant el blanc com el negre, es prenen com a aperitiu,
freds o amb gel, sols o amb un raig de sifó i una rodanxa de llimona o taronja. El seu maridatge perfecte, abans, eren olives farcides i patates. Si la butxaca t’ho permetia, una ració de cloïsses
gallegues de ria, que avui dia són
prohibitives pel seu preu. Actualment el vermut es pren acompanyat
de qualsevol de les moltes tapes i
“montaditos” que elaboren alguns
bars. El vermut també s’utilitza en
l’elaboració d’alguns còctels. A part
del famós i mundialment conegut
Dry Martini, forma part també de la
composició de còctels com l’Americano, Manhattan, Negroni, Soviet i
d’altres. El vermut és una beguda
alcohòlica d’uns 15 graus i, com tota
beguda alcohòlica, s’ha de prendre
amb moderació.

BARMAID PROFESSIONAL

Kahleesi
Ingredients
• 7 cl. Suc de cactus
• 4 cl. Vodka (pot substituir-se per rom)
• 1 cl. Puré de Kiwi
• 2’5 cl. BVLand Kiwi
• 1 cl. Lima Cordial
Decoració: Physalis i flor d’hibisc en almívar
En una batedora afegirem tots els ingredients en el mateix ordre
de la recepta i, tot seguit, li posarem una quantitat considerable de
gel picat. A continuació, ho batrem tot fins aconseguir una textura
granissada. El servirem en got de tipus Long Drink que haurem
refredat prèviament.
A ningú li ha passat desapercebut el rodatge de la famosa sèrie americana Joc de Trons que ha tingut mobilitzada bona part
de la ciutat de Girona. Més enllà dels problemes d’aparcament,
dels carrers tallats i dels curiosos amb pals de selfie, la pregunta
estrella al Nykteri’s era si ja havíem creat el cocktail per commemorar el sonat esdeveniment. I bé, finalment, ens hi vam posar.
Avui us presentem el cocktail dedicat a la mare dels dracs, Kahleesi. Una combinació frozen molt refrescant on la força alcohòlica
del destil·lat queda equilibrada amb l’acidesa subtil del kiwi i el
toc fresc de la llima i del suc de cactus. Tan el seu color verd intens com les decoracions simbolitzen el color dels tres dracs. Tot
un conjunt de sensacions visuals i gustatives pels fans de la sèrie
i, sobretot, pels qui volen tastar i gaudir de gustos nous.

Nykteri’s Cocktail Bar

Santa Llúcia, 4, bxs. - 17004 Girona
Tel. 972 426 941 - 686 765 065
nykteriscocktailbar@gmail.com
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Grup Altamira · Wine & Tapes

Crta. N-II km.710 | Fornells de la Selva | Tel. 972 476 709 | www.altamiragirona.com
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MOSSEGADES
Restaurant La Banyeta
La Banyeta, a Palol de Revardit, sempre ha estat coneguda per oferir cuina tradicional gironina, especialment pels seus cargols, entre altres plats, però d’uns anys ençà els germans
Vila s’han posat al capdavant del negoci i han fet un gir cap a una cuina més moderna. En
Ferran com a cap de sala i sommelier i en Jaume com a xef, la seva cuina és divertida, juvenil
i original en molts punts. Cuiden molt la cuina per celíacs.
Unes vieires, les carns, els peixos, els productes de temporada, cada plat és una sorpresa i les postres són una peça clau. Tot
plegat, està acompanyat d’una bona bodega de vins i caves per arrodonir l’àpat.
Dijous, divendres i dissabte:
obert al migdia i al vespre.
Diumenge, dilluns i dimecres:
obert al migdia.
Dimarts: tancat.

170.000 voladors al Túnel
de Vent d’Empuriabrava
En total, 170.000 voladors han experimentat
la sensació de volar indoor al Túnel de Vent
d’Empuriabrava des que aquest centre va
obrir les seves portes al públic, al novembre del 2012. Són xifres «molt positives»,
segons la seva directora general, Aida Rico,
que ha presentat les dades del tercer any
d’activitat de la instal·lació. Més de 45.000
persones han volat a l’únic simulador de
caiguda lliure que hi ha a Espanya durant el
2015 i més de 200.000 visitants han passat
per les seves instal·lacions, sumant així més
de 700.000 persones d’ençà que el centre es
va inaugurar, ara fa 3 anys. WINDOOR tanca
aquest tercer exercici amb unes dades de
facturació de prop de 3 milions d’euros.

Xevi Serinyà
Segurament heu vist moltes vegades aquest
jove de 49 anys. Es diu Xevi Serinyà i és un
dels gironins més famosos, sempre atent i
servicial. Fa vint anys que el trobem al Firatast recomanant-nos els estands més originals. Xevi aquí Xevi allà, com diu ell mateix,
és un enamorat de la gastronomia i els canelons són el seu plat preferit. Segons ens
explica, només veu aigua i cuina molt bé. El
gust pels restaurants no el té pas equivocat: li agrada el Celler de Can Roca. Ens ha
agradat fer aquest petit homenatge a una
persona gastronòmica.

www.gironagastronomica.cat || 31
31
www.gironagastronomica.cat

Salut dental i gastronomia

Una dentadura sana
per gaudir més i millor del menjar

Dr. Esteban Bisio
ODONTÒLEG
www.clinicadentalbia.com

No hi ha dubte que un bon preludi per al plaer gastronòmic pot ser
l’apetitosa visió de les textures i els colors d’un menjar o les aromes
que sublimen l’essència d’un plat... Però els sentits de la vista i de
l’olfacte, per si sols, no tindrien sentit si no ens porten a convergir en
la percepció i el plaer culinaris per excel·lència: els sabors.

Els costos dels tractaments bucodentals

Fixem-nos, però, on comença el procés del sabor: quan ingerim un
aliment, primer l’esmicolem a través de les dents. D’aquesta manera
alliberem tots els matisos dels seus components que són copsats i
processats pels sensors presents a la llengua anomenats papil·les
gustatives. Al mateix temps, aquesta acció dental fa que es desprenguin aromes que s’eleven al nas a través de la faringe i fan possible
la sensació completa del sabor.

Aquest concepte engloba múltiples variables: el cost de la formació
dels professionals, de la investigació, la inversió en infraestructura
i tecnologia, la tasca professional/laboral, la qualitat i el valor dels
materials cada vegada millors i més eficients, etc.
De l’equilibrada combinació entre totes aquestes variables en surt la
fórmula idònia per a cada pacient amb el cost just que li permetrà
gaudir d’una millor qualitat de vida.

És evident, doncs, el paper fonamental d’una correcta masticació per
al gaudi gastronòmic i, no cal oblidar-ho, per a un saludable procés
digestiu. Si no masteguem bé ens perdrem sabors però també impedirem que s’iniciï una digestió sana i eficient perquè els elements
arribaran massa sencers a l’estómac. Si això succeeix, estem obligant l’aparell digestiu a esforçar-se més, i això fa que tinguem una
digestió pesada, que es produeixin gasos, estrenyiment, que es cremin menys calories i que no s’assimilin bé els nutrients.

Fixeu-vos que he dit “fórmula idònia” i no pas “fórmula màgica”.
L’alteració de qualsevol de les variables que la integren: una pitjor formació, menys temps i recursos destinats a la investigació,
poca inversió en tecnologia, menys professionalitat o materials de
pitjor qualitat, faran que el cost del tractament baixi; fins i tot que
baixi molt si afecta diversos elements de la fórmula a la vegada...
D’aquesta manera, però, els costos sobre la salut poden ser molt
més alts a curt, mitjà o llarg termini. Fins i tot, contràriament al que
es pretenia, poden ser més alts econòmicament perquè sovint és
més car refer o fer dues vegades que no pas si ho fa una sola vegada
un professional de manera rigorosa i responsable al seu preu just.
Un exemple molt actual del que diem podrien ser les grans diferències de preus en els implants dentals.

Una de les principals causes d’una masticació decent són els problemes bucodentals: les càries, les malalties periodontals (genives)
o les maloclusions (les dents superiors i inferiors no encaixen bé
entre si per una mala alineació), la progressiva pèrdua de peces dentals, etc. Aquests problemes fan que masteguem de manera decient
i sense prou força.
Cal que siguem conscients de la importància d’aquestes afeccions i
que seguim els hàbits correctes de prevenció i que, si les patim, les
corregim al més aviat possible amb el ventall d’avançades solucions
que l’odontologia actual ofereix a través de la implantologia, ortodòncia, periodòncia, pròtesi, etc.

En aquest punt ens endinsem en l’etern debat: el cost de la salut
dental.

La propera vegada que us ofereixin preus molt baixos per a un mateix
tractament, cal que us pregunteu quins dels elements de la fórmula
que us he plantejat ho fan possible i si val la pena el risc.
Us desitjo un somriure saludable i que gaudiu de la bona taula!

El Dr. Esteban Bisio Amici és odontòleg de la Clínica
Dental Bia, amb locals al c/ Agudes al c/ Riu Ser i a la
rambla Xavier Cugat de Girona (972 23 90 49)
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La Recepta

Cuiner Aleix Davant
El 9 Burg
Restaurant & Lounge Bar

Coca de recapte amb verat marinat, raïm i mi-cuit
Ingredients per a 4 persones
• 4 llesques de pa de motlle sense crosta
• 1 verat d’uns 200 g
• 4 raïms blancs i negres
• 4 tomates cirerols
• 200 g sucre
• 200 g sal gruixuda
• Rúcula
• 50 g mi-cuit
• Oli, mel, mostassa antiga i sal màldon
• 500 g aigua
• Gel i vinagre

Preparació
Desespinem els verats i els separem en 4 lloms. Després els posem
durant 30/45 min amb una barreja de 200 g de sal, 200 g de sucre, els
500 g d’aigua, una mica de gel i un xupito de vinagre.
Un cop a ha passat el temps, els retirem de la barreja i els netegem una
mica amb aigua. Els posem dins un túpper amb oli que els cobreixi i una
cullerada de vinagre.
En aquest oli hi podem posar: una pell de taronja, algunes plantes aromàtiques, alguna dent d’all o pebre en gra, per aromatitzar el verat al
gust que vulguem. Ho reservem unes 6 hores.
Posem el mi-cuit embolicat amb film al congelador.
Per fer la coca agafem el pa de motlle i li passem el corró fins que quedi
ben primet, tallem les cantonades perquè quedi ben igualat i el col·loquem al forn uns 10 min a 180 graus, fins que quedi cruixent.
Per la vinagreta barregem oli, una cullerada sopera de vinagre, una culleradeta de mel i una culleradeta de mostassa ho batem i reservem.
Per l’emplatat posem la coca de base i a sobre hi anem col·locant els
ingredients. Partim els raïms pel mig, els cirerols també pel mig i els
posem a sobre la coca. Tallem el verat a esbiaix i també el posem a
sobre. Un cop ho tenim tot posat rallem una mica de mi-cuit per sobre,
decorem amb unes fulles de rúcula i ho amanim amb la vinagreta que
tenim feta i una mica de sal màldon.
BON PROFIT!

c/ Riera de Can Camaret, 3
Pont Major-Girona
T. 972 00 30 20
E-mail: el9burg@gmail.com

Restaurant & Lounge Bar

Menú diari migdia 10 E
Menú cap de setmana 13 E
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Premis CARTAVI 2015
Dotze restaurants catalans, tres dels quals de Girona, han estat guardonats per la defensa i promoció que han fet dels vins emparats en qualsevol de les onze denominacions d’origen catalanes. En aquesta setena
edició, CARTAVI ha dividit la convocatòria dels premis en dues fases:
semifinals territorials i una gran final. Les semifinals s’han realitzat a
les quatre províncies catalanes i han estat els jurats territorials els que
han triat els restaurants finalistes. Un cop valorats, un jurat acreditat
ha escollit els guanyadors dels CARTAVI 2015, tres restaurants per cada
província, més tres de la ciutat de Barcelona capital. A nivell de Girona,
els tres guanyadors han estat el restaurant Vicus de Pals, l’Antaviana de
Figueres i el Cafè d’Europa d’Olot.

http://www.gironagastronomica.cat

Entra al web i guanya
dues entrades per anar al cinema!
A més, consulta-hi receptes, restaurants recomanats
i totes les revistes de Girona Gastronòmica.
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Premis G!
Els premis G! 2015, la festa del turisme gironí, celebren la desena edició

Guardonats dels premis G! 2015
· X Premi G! Josep Pujol i Aulí a la tasca
professional» a Josep Colomer i Trias.
· X Premi G! Xiquet Sabater i el projecte
empresarial» a l’Associació de
Càmpings de Girona.
· IV Premi G! Especial Jordi Comas i
Matamala» a Raimon Martínez Fraile,
a títol pòstum.
· I Premi G! Especial Juli Soler i
Lobo» a Jaume Subirós i la família
Mercader, del Motel Empordà de
Figueres.

Els premis G! de turisme de les comarques
de Girona, organitzats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació
de Girona, arriben a la desena edició reunint més de tres-centes persones, entre
autoritats, guardonats i representants del
sector turístic gironí.
El Mas Marroch, de Vilablareix, ha estat el
lloc escollit per l’entrega de la desena edició
dels Premis G! de turisme de les comarques
gironines. L’acte ha estat presidit pel president de la Diputació de Girona i del Patronat
de Turisme Costa Brava Girona, Pere Vila; el
conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig,
i l’alcalde de Vilablareix, David Mascort, i ha
estat conduït pels actors Fel Faixedas i Carles Xuriguera.
El president de la Diputació de Girona i del
Patronat de Turisme Costa Brava Girona,
Pere Vila, ha obert l’acte felicitant els guardonats i felicitant als empresaris del sector
turístic gironí «per l’esforç que permanentment fan per esdevenir competitius i aguan-

tar en temps de crisi». Vila ha enumerat les
principals fites assolides per l’entitat de promoció i el sector, i ha introduït algunes de
les accions estratègiques que s’endegaran a
partir de l’exercici vinent.
El conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, ha clausurat la cerimònia i ha remarcat en la seva intervenció
que «si avui la Costa Brava i el Pirineu de
Girona destaquen en l’oferta turística és pel
valor afegit que s’ha anat creant i construint
a còpia d’esforç dels nostres professionals
i també pels intangibles com la cultura i la
identitat». Puig ha mencionat que Catalunya
té un model propi de turisme i que l’aposta
per la sostenibilitat, la qualitat i el turisme
responsable ens permeten ser confiats en
el futur.
La desena edició dels premis G! de turisme
de les comarques de Girona ha comptat amb
el suport de l’Ajuntament de Vilablareix i “la
Caixa”.

· X Premi G! de Comunicació de les
Comarques Gironines, en la categoria
de mitjans escrits», a la periodista
freelance espanyola Arantxa Neyra
per dos treballs publicats a les
revistes IN · Magazine i Condé Nast
Traveler.
· X Premi G! de Comunicació de les
Comarques Gironines, en la categoria
de mitjans audiovisuals», a Óscar
Checa de Radio 5 – RNE.
· IV Premi G! de Comunicació de les
Comarques Gironines, en la categoria
de mitjans digitals» al videobloguer
italià Emiliano Bechi Gabrielli pel
vídeo digital In Pyrenees. The door to
the Costa Brava.
· VI Premi G! de Recerca Yvette
Barbaza» a la proposta de projecte
titulat «El pasturisme: un producte
turístic nou per a les comarques
gironines? Anàlisi de recursos i
propostes de futur», de Neus Monllor
Rico.

R E S TA U R A N T S A G A R D O T E G I
GIRONA

Carrer Bonastruc de Porta, 4 · T 972 225 975
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GIROTEL

EQUIPAMENTS PER A L’HOSTALERIA

“L’equip professional de Girotel4 desitja a tots els seus clients,
col·laboradors i amics unes bones festes de Nadal
i un any 2016 ple de salut i felicitat!”

GIROTEL

EQUIPAMENTS PER A L’HOSTALERIA

Crta. Santa Coloma, 14
17180 Vilablareix | GIRONA
Tel. 972 400 870 | Fax 972 401 409
girotel4@girotel4.com

Ens trobareu a l’exposició de Vilablareix
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LLIBRES

RESTAURANT
LA BRASA DE QUART
M e n ú

i

C a r t a

Menús per
a colles a
partir de

12 euros

m e nú d i a r i : 10 e u r o s
OBRIM CADA DIA

Esmorzars de

8 euros

amb carn a la
brasa

TOTS ELS DIES DE LES FESTES DE NADAL,
TENIM OBERT MIGDIA I VESPRE
RESERVA LA GRAN NIT DE CAP D’ANY AL MILLOR PREU

NOVA DIRECCIÓ
Carretera de Girona a Quart. A 3 quilòmetres de Girona centre (Zona La Creueta)
17242 QUART-GIRONA |

T. 972 298 034
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CORAL MARINE SEA DRINK,
un vi criat 18 mesos al fons del mar

Està fet a base de xarel·lo
procedent de l’Alt Penedès

Coral Marine Sea Drink és un vi escumós,
100% natural, fermentat i criat al fons del
mar durant un mínim de 18 mesos. Aquesta
peculiar tècnica, que permetrà fer criances
més llargues del que és habitual en un escumós, el dota d’una personalitat pròpia i
d’un sabor únic capaços de sorprendre al
més exigent dels paladars. Monovarietal
i extremadament cuidat, aquest exclusiu
producte està fet a base de xarel·lo procedent d’unes vinyes velles de l’Alt Penedès on
des de fa temps es treballa per recuperar
aquesta varietat de forma respectuosa amb
l’entorn i on la collita es fa completament
a mà.

Presentació al Fòrum
Gastronòmic de Girona

CORAL MARINE SEA DRINK es va presentar
oficialment al Fòrum Gastronòmic de Girona. Durant poc més d’una hora, una trentena
de sommeliers i personalitats del món de la
gastronomia i la restauració van participar
en un taller on es van descobrir els orígens,
la història i la tècnica d’aquesta exclusiva
beguda fermentada i criada al fons marí. A
més, també es va presentar la singular ampolla plena d’incrustacions, que va causar
sensació. El taller es va tancar amb un tast

dirigit per l’enòleg i membre de l’equip de
Coral Marine Sea Drink, Antonio Membrives,
i amb un maridatge d’ostres de Puignau fetes al Forn de la brasa de Mibrasa.
Després del Fòrum Gastronòmic de Girona,
ja es treballa en un proper esdeveniment
que tindrà lloc a Barcelona, així com en
diverses conferències a escoles de sommeliers d’arreu de Catalunya. A més, les
ampolles de Coral Marine Sea Drink ja es
poden adquirir a través del formulari de
la seva pàgina web, www.coralmarineseadrink.com, al preu de 165€/unitat (venda
final al públic).

Un projecte del 2011

Coral Marine Sea Drink va néixer el 2011
com a treball acadèmic i va aconseguir el
premi al millor projecte empresarial concedir per l’Associació Màster de Girona de
la 28a edició del MBA de la Universitat de
Girona. Aquest projecte es desenvolupava al
voltant de la innovadora idea de negoci basada en la producció de vi escumós de gran
qualitat, amb la peculiaritat que la segona
fermentació i criança es realitza íntegrament en el fons marí, fent que el mar en sí
esdevingui part activa del procés productiu.
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TENDALS
PARASOLS
CORTINATGES
TAPISSERIES
MOQUETA
PARQUET
TAPISSERIA NÀUTICA
TELONS SEPARADORS PER A NAUS INDUSTRIALS
c/ Rutlla, 11 - 17002 GIRONA
Tel. 972 22 23 81 - Fax 972 48 33 29 - Mòbil 658 80 82 97
info@decoresteba.cat
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GÏK, EL VI BLAU

L’han creat un grup de 5 joves espanyols moguts per les ganes de ser rebels en creativitat.
Dos anys d’investigació i l’ajuda de dos organismes de
tecnologia alimentària han estat necessaris perquè un
equip de cinc joves creïn i comercialitzin el primer vi
blau. Amb un gust més dolç i un característic color blau,
defineixen Gïk com un vi suau i apte per a qualsevol
paladar.
Tal i com asseguren els seus creadors, el vi blau no
s’adapta al gust d’entesos del sector sinó al de persones
del carrer. És dolç i fàcil de beure, amb un gust accessible a tothom.
Gïk és per beure en el moment i lloc que es vulgui, segons els seus creadors, a diferència de les altres varietats
de vi que aconsellen quan, on i amb què acompanyar-lo.
S’embotella en diferents bodegues i usa diferents tipus
de raïm, fins i tot barrejant-ne de blanc i negre, per la
qual cosa no té cap Denominació d’Origen.
Segons els seus creadors, no és només un vi blau sinó
que és la representació del que els mou: ser rebels creant. Gïk ha estat creat per 5 joves espanyols sense cap
tipus de tradició vinícola o relació amb el sector. Per
ells, és molt més que una empresa de vi. Asseguren que
quan beus Gïk estàs bevent innovació i creació i estàs
trencant les regles existents per creant-ne de noves.

RESTAURANT LA PUJADA
MENÚ DIARI 10,50 E IVA INCLÒS
1/2 MENÚ
7,50 E IVA INCLÒS
R e s t a u r a n t

*BUFET LLIURE DE POSTRES
· ENTREPANS FREDS I CALENTS
· ESMORZARS DE FORQUILLA
· SOPARS I DINARS PER A GRUPS
· NITS, SOPARS PER ENCÀRREC
MENÚ DISSABTE MIGDIA
Promocions especials

c/ Aragó, 16 - 17003 Girona
(Sector Avellaneda)

Tel. 972 21 53 87

Segueix-nos al

12,50 E

www.gironagastronomica.cat | 45

GUIA GASTRONÒMICA

Noray

Hotel Port Salins

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

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

El Celler de Can Serra

T. 972 45 50 04 - 650 388 464
Sant Mori, 17
Empuriabrava (Girona)
elcellerdecanserra@hotmail.com

RESTAURANT CUINA CATALANA
Menú de dilluns a divendres a 10,26 E
Menú de mercat els dissabtes a 16 E
Menú celler a 23 E
Telèfon 972 45 50 04 - 650 388 464
elcellerdecanserra@hotmail.com

Marisqueria Can Blanco

T. 972 17 21 46 - 972 17 05 21
Av. França, 13
Sant Julià de Ramis (Girona)
jblanco@marisqueriabla
www.marisqueriablanco.com

Mariscades, peixos al forn, graellades de peix, arrossos, combinats de peix i marisc.
Menú per a colles a partir de 18 €, possibilitat de
sala per a ballar, salons per a comunions, banquets, aniversaris o reunions d’empresa.
Menú diari a 10 €
Menú de clova a 40 € amb tot inclòs. Servei de mariscades a domicili. Capacitat fins a 80 persones.

La Taverna de l’Abat

T. 972 219 704
Pl. Santa Llúcia, 6 - Girona
info@latavernadelabat.com
www.latavernadelabat.com

Situat en ple barri vell gironí, a tocar de l’Abadia de
Sant Pere de Galligants.
Cuina casolana, amb uns tocs de modernitat molt
personal.
Menú diari a 12 € tot inclòs, menú de nit a 16 €,
també els caps de setmana.
Especialitats: Calamars farcits amb salsa de civet,
bacallà, guisats. Pantalla gegant per gaudir millor
dels partits de futbol. Terrassa exterior amb vistes
a la catedral de Girona.

Kroker’s

T. 972 22 51 30
Crta. Sant Gregori, 14
17004 Girona
(Cinemes OCINE 3D)
krokersgirona@gmail.com
www.krokersgirona.com

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?

46 | www.gironagastronomica.cat

GUIA GASTRONÒMICA

Can Mià

T. 972 594 246
Palol de Revardit (Girona)
http://premiacamps.iespana.es

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.

Restaurant Celler LA BRASA de Riudarenes
Cuina típica catalana

T. 972 856 017
c/ Santa Coloma de Farners, 21
Riudarenes (Girona)
Cuina catalana
www.labrasa.com

La tradició i l’experiència han convertit el Restaurant Celler La Brasa de
Riudarenes en tot un referent de la cuina tradicional catalana. On poden
gaudir d’un bon dinar amb els diferents plats que ofereix la carta del típic
i acollidor restaurant.
Excel·lents carns a la brasa, cargols, canelons, peus a la brasa, verdures
a la brasa, embotits de la casa, patates a la brasa amb allioli,vedella
guisada amb bolets, rostits d’ànec, conill i també plats de temporada,
com bolets, faves tendres, carxofes a la brasa,etc. són només algunes de
les possibilitats que ofereix l’extensa carta de La Brasa de Riudarenes.

Restaurant Aiguaviva

972 394 221
Crta. Girona a Santa Coloma de
Farners, s/n - Aiguaviva (Girona)
barrestaurantaiguaviva@gmail.com
Dilluns tancat

El menú de migdia, a 11 E, és una varietat de plats a la carta, d’entre
els quals cal recomanar els cargols, que són excel·lents, i els calamars
a la romana. El bacallà és una de les especialitats així com els arrossos. Excel·lents esmorzars de forquilla. Els dilluns està tancat per descans del personal. El dijous l’arròs del menú és impressionant. Ampli
pàrquing i terrassa interior per esmorzar, dinar o sopar.
Fem vacances del 4 al 13 de gener de 2016 ambdòs inclosos.
Fem sopar de cap d’any. A partir del 16 de gener de 2016 fem calçots!

Ca la Maria

T. 972 56 33 82 - 972 54 50 04
c/ Unió, 5
17752 Mollet de Peralada (Girona)
www.restaurantcalamaria.net

Des de 1961 la família Barris és qui regenta el Restaurant
Ca la Maria de Mollet de Peralada. Un restaurant on podreu degustar-hi plats típics de la cuina empordanesa, com
ara els “platillos” i rostits, i que aposta per la recuperació
de plats que estan desapareixent com ara el cap i pota, la
tripa de bacallà, els guisats de Festa Major, les pomes de
“Relleno”...

HG00002224
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CENTRE INFINITI GIRONA: Ctra. Nacional II, 18 - 17458 FORNELLS DE LA SELVA - Tel. 972 22 12 44 - www.infiniti.es

