GASTRONOMIA, TURISME I VIATGES

Núm. 27 · FEBRER - MARÇ 2017

MIEN

Cuina oriental casolana
al centre de Girona | p.10

EL PRODUCTE

CONEIX L’OLI
DE VENTALLÓ
p. 8

PERFIL DE DONA

BARBARA HALLÉ

Presidenta de la Unió d’Hostaleria
i Turisme Costa Brava

“Falta que les administracions i ajuntaments
tinguin sensibilitat turística” | p. 12
PERFIL D’HOME

FRANCESC CAYUELA

President del GEiEG

“La cuina molt moderna és com mirar un quadre:
per satisfer els sentits” | p. 14

2 | www.gironagastronomica.cat

www.gironagastronomica.cat | 3

Editorial

Nova cultura alimentària
Els nostres hàbit socials canvien contínuament, per què no haurien de canviar les nostres pautes alimentàries?
L’alimentació és una de les activitats més importants de la nostra vida quotidiana. Ens dóna energia per moure’ns, per pensar i té un efecte clar en el nostre estat anímic. La importància és evident. El que no sé si resulta
tan obvi és el procés de transformació que, segons el meu entendre, està vivint la nostra cultura alimentària o,
com a mínim, les pautes que hem de seguir per menjar de forma correcte, és a dir, amb una ingesta de calories
i propietats alimentàries adequades i necessàries pel nostre organisme i activitat.
Avui la dieta saludable s’allunya de la piràmide d’alimentació que pràcticament havíem mitificat com a societat
i també de plats molt arrelats a la nostra cultura, com són les barreges de mar i muntanya pel fet de no complir
la correcta combinació dels aliments.

Marta Avellaneda
PERIODISTA

mavellaneda@gironagastronomica.cat

No vull ser purista i damnificar la ingesta de blat i gluten, per exemple, com defensen molts nutricionistes,
però sí que penso que caldria potenciar determinats aliments, minoritaris en els supermercats comuns, els
quals contenen propietats naturals altament beneficioses pel nostre organisme. Em refereixo, per exemple a
diferents tipus de llavors (de chía, de carbassa, de cànem,...) o a productes tan poc usats en la nostra cuina
com són les algues. Estendre i potenciar aquests aliments als lineals del nostre supermercat de confiança ens
ajudaria a incorporar-los, a poc a poc, en la nostra dieta i a comprovar-ne els seus beneficis.
A banda de contradir costums alimentaris molt arrelats, aquestes noves pautes alimentàries, també s’han de
fer un lloc entre els cridaners missatges publicitaris, molts d’ells enganyosos, sobre els beneficis de determinats productes, els quals ens bombardegen contínuament. Aquests missatges són els que ens diuen que uns
cereals determinats, amb altes quantitats de sucre i xocolata, són font de ferro; o que determinades galetes
són naturals pel seu contingut en fibra, a diferència del que evidencia la gran quantitat d’additius químics que
podem llegir en els ingredients dels seus envasos (les E).
No sóc pas una experta en nutrició però el que sí que tinc és la ment oberta per adquirir nous hàbits, provar
nous aliments i intentar introduir-los en la meva dieta. També m’interessa saber què em diuen que consumeixo
i què consumeixo realment. És un gran debat que ha de despertar cert interès per entrar-hi. De moment, jo us
convido a reflexionar-hi.
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AQUÍ TROBARÀS LES N O T Í C I E S G A S T R O N Ò M I Q U E S
I LA G U I A D E R E S T A U R A N T S MÉS COMPLETA!!

ESCULL EL TEU RESTAURANT!
ENTRA A LA NOSTRA WEB: www.gironagastronomica.cat

4 | www.gironagastronomica.cat

La salsa

El rebost
nutricional

Toni Vallory
President de
Girona Bons Fogons

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

Cambrers o transportadors

Dietes que diuen que ens desintoxiquen

Fa uns dies l’amic escriptor i periodista, en Martí Gironell, publicava un article que portava per títol “El cambrer”. En aquest
escrit, en Martí feia una reflexió en veu alta sobre unes paraules del també amic cuiner Jordi Jacas, qui, tot conversant,
va reclamar un reconeixement per als bons cambrers, els de
veritat, els que ho senten, aquells que estan ben formats i ho
fan amb moltes ganes.

Enganxem època postfestes nadalenques amb l’inici de
l’”Operació Biquini”. Són uns mesos on conviuen (i sobreviuen)
diverses opcions dietètiques. De les que et prometen perdre
molts quilos en poquíssim temps, amb cap esforç, que les
ha seguit una “celebrity”, i que són la mar de “saludables”
(en aquest cas, sinònim de miraculoses); perquè et diuen
que, després de seguir-les, el teu cos es tornarà més jove,
funcionarà millor i estarà completament desintoxicat.
Desintoxicat, de què? Potser ho diuen pels greixos saturats,
sucres, per l’etanol, colesterol i la sal que ens hem empassat
durant les diades nadalenques? Caram! Sembla que no tenen
en compte que una part important de la població ingereix tot
això, i de forma excessiva, al llarg de tot l’any. I així ho canten
les dades dietètiques, del malament que ens alimentem. Però
resulta que el seu negoci, i les seves estratègies de màrqueting,
ja saben en quin moment aflorar-los: quan ens sentim més
culpables pel nostre desordre alimentari i quotidià (i això
coincideix en cada període de vacances, oi?. Sí, ens manipulen
psicològicament, perquè acabem consumint la seva oferta de
productes i assessorament dietètic.

Aquest col·lectiu està ple d’individus que transporten plats
amunt i avall de la mateixa manera que podrien transportar
qualsevol producte que ens puguem imaginar. La professionalitat, la formació reglada i l’ofici entre els cambrers generalment brilla per la seva absència. En Gironell ens ho defineix
bé: “És aquella feina que sembla que tothom es veu amb cor
de fer però que no la pot fer tothom. Malgrat que qualsevol s’hi
atreveixi, cal ofici, traça, sensibilitat i professionalitat”.
Els cuiners hem passat, en pocs anys, de ser aquells éssers
que es passaven el dia tancats en cuines insalubres amb el
terra ple de serradures i sal a dojo (barreja molt utilitzada que
provocava una capa fastigosament enganxifosa). Hem passat
de viure en aquelles estances amb regalims greixosos allí on
miressis o toquessis, on l’únic contacte amb l’exterior era el forat passaplats que hi havia entre la cuina i la zona del menjador
on els cambrers –majoritàriament amb molt d’ofici– recollien
el menjar i el portaven fins els comensals emplatant-lo.
Els cuiners som estrelles amb llum pròpia a la premsa, televisió, cinema i altres mitjans socials. Els més petits ens miren
amb cara d’admiració, volen ser xefs, miren i van a programes
on nenes i nens fan coses que a la seva edat tal vegada no haurien de fer, almenys no amb aquesta pressió i manca absoluta
de transmissió del que és més important a la cuina, posar-hi
sentiment, tranquil·litat, amor i respecte.
Els cambrers, en canvi, han viscut aquesta moda totalment a
l’inrevés. La falta de personal amb ofici, juntament amb l’obertura de més i més restaurants, ens van fer triar la primera persona que trobàvem per a transportar plats de la cuina a les
taules.
Cal tornar enrere. Ens cal gent amb ofici, amb formació, amb
dignitat, que els agradi la seva feina. Tots hi sortirem guanyant.

I si mirem quines estan, ara mateix, més de moda (o se’n
parla més a través de diversos canals) són les Dietes “Detox”,
“Desintoxicants” o “Depuratives”, amb els seus sucs i liquats,
brous i sopes de colors. Tot fet amb la “química” de fruites i
verdures/hortalisses (perquè tothom sap que són aliments
molt beneficiosos. Altra cosa és que cada dia se’n mengi el
suficient)? Et venen ampolles amb la preparació feta, o et
diuen barreja això i allò altre, per menjar-t’ho en determinat
moment del dia. I fes-ho així (compra i paga) el “Pla Detox” per
X dies, si vols perdre tants quilos.
Preguntem-nos: són segures aquestes dietes pel nostre cos?
Gens ni mica! Tindrà una reacció d’estalvi energètic durant el
seguiment d’aquesta dieta tan restrictiva, destruint-se múscul i
eliminant molta aigua; i alhora generant grassa (en comptes de
disminuir-la!). Tot perquè cada dia l’alimentem insuficientment
pel que necessita. I sense parlar de l’efecte rebot imminent
que vindrà quan tornem a l’alimentació habitual. El nostre cos
també haurà de lluitar amb els pics de sucres lliures que li
venen cada cop es beu un suc o liquat d’aquests, i al llarg de
tot el dia. I això suposa, com a resposta, que una part d’aquests
sucres lliures s’acabin transformant i acumulant en forma de
grassa; tant al teixit adipós com circulant en sang (en forma
de greixos) i incrementar-nos el risc cardiovascular. I més risc
quant més temps ens atrevim a seguir aquest tipus de dieta.
Ens convenen? No, per cap motiu!
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Menja’t el cine

Pulp Fiction

Pitu Anaya
Periodista

THE BIG KAHUNA BURGER
(hamburguesa de ceba)

Set nominacions als Oscar i un sol premi
per a un guió genial signat per Quentin Tarantino. També va ser premiada al Festival
de Cannes. Aquell any va ser el de “Forrest
Gump” però tots els cineastes el recorden
per la pel·lícula de Tarantino.
El film va contribuir al ressorgiment de John
Travolta i el descobriment d’un bon grapat
d’actors, com Samuel L. Jackson o Tim Roth.
Un dels productors va ser Danny DeVito.
L’escena del ball, una de les més recordades
que protagonitzen J. Travolta (Vincent Vega)
i Uma Thurman (Mia) està inspirada en una
pel·lícula de dibuixos animats: “Los Aristogatos”.
En un principi, els actors escollits per fer la
pel·lícula eren Michael Madsen, Mel Gibson
i Tom Hanks i les actrius, Meg Ryan i Holly

Hunter. Menys mal que Tarantino no els va
acceptar.
Un altre punt fort de la pel·lícula és la banda
sonora composada de peces de jazz, blues i
rock, escollides pel mateix director.
Tres anys abans, Quentin Tarantino ja va
ensenyar amb “Reservoir Dogs” que era un

dels millors directors del moment. Aquella
primera pel·lícula va ser presentada al Festival que dirigia Robert Redford (Sundance).
Samuel L. Jackson es cruspeix una gran
hamburguesa amb ceba i formatge (the big
kahuna burger).

CRÈDITS

SINOPSI

PAÍS: ESTATS UNITS

Jules i Vincent són dos sicaris a sou
del gàngster Marcellus Wallace. Un
dia reben l’encàrrec de cuidar la
dona de l’amo, Mia. Les coses es
complicaran amb l’arribada d’un
camell, un militar, dos mafiosos
i sobretot, molta droga i violència
desfermada.

ESTRENA: 1994
DIRECTOR: QUENTIN TARANTINO
GUIÓ: ROGER AVARY I QUENTIN TARANTINO
MÚSICA: KOOL & THE GANG, THE TOMADOES, CHUCK
BERRY, MARIA McKEE, THE REVELS
FOTOGRAFIA: ANDRZEJ SEKULA
DURADA: 149 minuts
REPARTIMENT: TIM ROTH, AMANDA PLUMMER, JOHN
TRAVOLTA, SAMUEL L. JACKSON, BRUCE WILLIS, UMA
THURMAN, QUENTIN TARANTINO

Pots trobar la revista
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El producte

Oli de Ventalló
Serraferran i Anna Sala són
les dues marques d’oli d’oliva
verge extra que comercialitza
l’empresa empordanesa Oli
de Ventalló
Des de 2004 que les famílies Serra i Sala,
ambdues provinents d’una llarga tradició
en el món de l’oli, es van unir per sumar
esforços i coneixements en l’elaboració
d’aquest producte.
Fruit d’aquesta unió, avui la família Serra
Sala conrea les oliveres de la masia Mas
Ferran de Ventalló (Alt Empordà) i presenta
dues marques d’oli d’oliva verge extra sota
la Denominació d’Origen Protegida (DOP)
Oli de l’Empordà: Serraferran i Anna Sala.
L’oli d’oliva verge extra Serraferran
s’elabora a partir d’olives de dues
varietats diferents: l’argudell, autòctona
de l’Empordà; i l’arbequina, la qual aporta
a l’oli un sabor més equilibrat entre
l’amargor, el picant i la dolçor.
L’oli Serraferran és molt adequat per
a menjar en cru. És perfecte per als
carpaccios i per acompanyar carns
i peixos just en el moment que es
retiren del foc o brases. També lliga en
amanides, verdures, cremes i salses
fines; i com a substitució de la mantega,
per a pastisseria i receptes amb xocolata.
L’oli d’oliva verge extra Serraferran forma
part dels 38 productes que llueixen el
segell de qualitat agroalimentària Girona
Excel·lent 2016-2017, promogut per la
Diputació de Girona i la Cambra de Comerç
de Girona. Aquest distintiu reconeix els

millors producte agroalimentaris de les
comarques gironines, tots ells elaborats
íntegrament al territori.

començar a dur a terme l’estiu de l’any
passat i per la qual s’ha preparat amb
formació específica.

L’oli d’oliva verge extra Anna Sala fa
una selecció curosa de les olives per
aconseguir un oli intens però equilibrat.
És fruitat, aromàtic i de sabor tradicional
i Mediterrani. L’Anna Sala resulta ideal
tant en cru com per a coure. El seu sabor
intens fa que sigui excel·lent per al pa amb
tomata i les amanides, tot i que també
acompanya molt bé les carns en cru i el
peix a la brasa.

L’elaboració de l’Oli de Ventalló comença
amb un acurat cultiu de les oliveres de
la finca on s’apliquen tècniques de cultiu
respectuoses amb el Medi Ambient. La
recollida de les olives es fa els mesos
de novembre i desembre, quan aquestes
encara són una mica verdes. Les premsen
en fred el mateix dia per obtenir un oli
amb tota la seva riquesa aromàtica. Tot
plegat, amb l’objectiu de garantir un oli
verge extra de màxima qualitat.

Visites guiades
per conèixer l’oli
Aquest 2017 Oli de Ventalló té previst
organitzar visites guiades al Mas Ferran,
la masia de Ventalló on conrea les oliveres
per tal de donar a conèixer l’elaboració
de l’oli i la filosofia de l’empresa. Es
tracta d’una nova iniciativa empresarial
i sensorial per posar en valor la llarga
tradició i experiència de l’empresa que
Fina Sala, portaveu d’Oli de Ventalló, va
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En portada

“Cuina oriental casolana al centre de Girona ”
Restaurant Mien
Plaça Josep Pla | Girona
T. 972 44 79 65 | www.miengirona.com
Obert de dilluns a dissabte:
de 1 a 4 i de 8:30 a 11

El restaurant Mien neix a casa de la família Tong
un dia de fred quan l’avi Ming Tao ens fa un plat de
fideus fets a mà amb un brou que portava més de
quatre hores al foc fent xup-xup.
Res més, solament fideus i brou, va ser increíble
el gust i la textura dels fideus era perfecte, des
d’aquell dia volíem mostrar a tothom els fideus de
l’avi.
Amb una recepta secreta, fins i tot pels seus fills,
l’avi Ming Tao fa cada ració de fideus a mà a l’obrador del restaurant.
Nosaltres tenim l’orgull de servir un producte tan
humil però tan bo.
Mien... Que vagi de gust.
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Fideus fets a mà
Cuina asiàtica tradicional
Botiga de productes orientals
Taller de cuina
Rere aquestes sopes Ramen s’hi amaga
una llarga experimentació per aconseguir
preparar-les de forma òptima. Durant el
procés previ, van veure que la clau era
saber mantenir la qualitat dels fideus
dins d’una sopa que lligués tot el conjunt.
Segons el xef Rodrigo Palet, els fideus
demanen “un procés elaborat que ens ha
agradat molt i que està agradant molt a la
gent”. I és que estan fets a mà i amb un
brou totalment casolà.

El restaurant Mien ofereix cuina casolana
oriental a partir de receptes originals del
nord d’Àsia, especialment de Japó, Xina i
Corea. La seva idea és oferir al públic els
sabors més autèntics de la cuina oriental
elaborada amb ingredients naturals i
frescos. Plats com la tempura de Japó,
la barbacoa coreana de talls fins de bou
Angus negre de Nebraska i porc ibèric
amb guarnicions típiques asiàtiques o
l’arròs típic coreà, amb salsa kalbi, un ou
poc fet, galta de bou irlandès i verdures
són algunes de les opcions que Mien posa
a l’abast del client.
El seu plat estrella, però, és sens dubte
la sopa de fideus japonesa o Ramen. De
fet, l’elaboració dels fideus va ser la idea

que els va portar a obrir el Mien, el qual
combinen amb l’altre establiment que
regenten Rodrigo Palet i la seva dona Man
Tong a la ciutat de Girona, el restaurant
Umai.

Els fideus que marquen
la diferència
Primer triem el brou (de verdures o de
carn), després triem el gust (sal, sola,
miso o llet de soja) i ho acabem amb un
complement (vedella, porc, ànec o llagostí
en tempura). S’hi afegeixen els fideus,
dels quals també n’hi ha de varis tipus, i
ja tenim el plat a punt.

Que els fideus són la base del restaurant
ho diu el mateix nom, Mien, que significa
fideu en japonès. Segons Man Tong, “els
fideus són un plat molt famós al Japó que
es menja més a diari que el sushi”. Del que
estan molt orgullosos els propietaris del
Mien és d’oferir un producte genuïnament
oriental que ha tingut tan bona acceptació
a Girona, tant pels gironins com pels
clients asiàtics que, segons asseguren,
els visiten sovint.
Precisament per emfatitzar la vessant
pedagògica de la cuina oriental, el Mien
té una petita zona de botiga a baix a
l’obrador on elaboren els fideus per
tal que els clients hi puguin comprar
els productes que s’usen a la cuina del
mateix restaurant. A més, tenen previst
organitzar algun tipus de taller de
formació per donar a conèixer la cultura
gastronòmica oriental i els seus sabors
més característics.
El Mien està obert de dilluns a dissabte al
migdia i dijous, divendres i dissabte també
a la nit. Ofereixen un menú al migdia de
dilluns a divendres. El diumenge tan el
Mien com l’Umai estan tancats.
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Perfil de dona

Barbara Hallé
Presidenta de la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava

“Falta que les administracions i ajuntaments
tinguin sensibilitat turística”
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Diplomada en turisme i copropietària i directora de l’Hotel
Sant Roc de Calella de Palafrugell des del 2007, presideix
l’assemblea general de la Unió
d’Hostaleria i Turisme Costa
Brava Centre des del mes de
març del 2016.

Quina és la funció de la Unió d’Hostaleria?
La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre sorgeix de la
fusió pràctica (2002) de les associacions
d’hotels, de restaurants i de bars de la comarca del Baix Empordà, nascudes entre
els anys 1977-1979. Es tracta d’una entitat
gremial sense ànim de lucre que treballa
per a la defensa dels interessos de les
empreses del sector de l’hostaleria que,
en l’actualitat, agrupa 400 empreses del
sector de l’hostaleria i el turisme, principalment, de la comarca del Baix Empordà.
L’associació està formada principalment
per hotels i restaurants?
Per bars, restaurants, càmpings, hotels,
cases rurals, i apartaments turístics.
Quina és la principal mancança de les
empreses del sector de l’hostaleria?
La nostra zona, Costa Brava centre, és un
territori on les empreses han estat i són
molt emprenedores, amb objectius comuns que passen per la qualitat dels serveis i de les seves instal·lacions. Però crec
que una de les principals mancances que
té aquest sector és la professionalitat dels
seus treballadors. Des de l’Associació
s’impulsa i es treballa un molt bon pla de
formació per les empreses associades on
es forma des dels cambrers en idiomes i
d’altres cursos adreçats a la seva professió, fins als seus directors o empresaris
amb formacions molt específiques en tècniques de direcció. Una altra de les mancances que es repeteix en tots i cadascun
dels municipis de la nostra zona és la implicació de les administracions: falta que
les administracions i ajuntaments tinguin
sensibilitat turística.
És difícil arribar a acords en una associació amb 400 associats?
La gran sort és l’equip que tenim, que facilita i agilitza totes les decisions.
Què suposa per a tu la presidència de la
Unió?
Un honor i un repte.

Hi estaves involucrada abans de ser
presidenta?
A la Junta hi porto 2 anys com a vocal.
La meva família sempre ha estat lligada
a l’Associació i sempre hem tingut un esperit molt associatiu. Crec molt en que la
unió fa la força i potser això em va fer decidir a presidir l’Associació.
Què ha propiciat el relleu en la presidència de l’Associació?
La Montse Closas, la meva predecessora,
portava 6 anys al capdavant i necessitava
un relleu.
Amb la teva entrada en la direcció, s’ha
marcat nous objectius la Unió?
L’Associació ha fet durant aquests anys
una feina fantàstica, els objectius amb la
meva incorporació són de continuïtat. Ara
bé, el caràcter més jove, més preparat i
amb altres inquietuds de tota la Junta
fan que els objectius progressin. Seguir
amb la formació en tots els àmbits és un
objectiu que sempre s’ha marcat i en el
qual creiem fermament. Donar més protagonisme a la nostra gastronomia com
a gremi és un altre objectiu que ja porta
el col·lectiu de la Cuina de l’Empordanet,
dignificant des de fa molt de temps tot i
que encara avui hem de fer un pas més:
cal que es dignifiqui també la sala i aconseguir tenir els millors professionals en
els nostres restaurants.
Dirigeixes des del 2007 l’Hotel Sant Roc,
quines qualitats ha de tenir un bon director d’hotel?
Ostres no ho se molt bé, jo et puc dir què
em funciona a mi! En el meu cas, jo tinc
un avantatge que també és un inconvenient: ho he mamat des de ben petita.
Els meus avis ja feien aquesta feina tot i
que no té res a veure la manera com es
feien les coses abans. Primer de tot, per
mi és una feina vocacional. M’encanta el
que faig i hi dedico moltes hores, per mi

l’hotel és com el meu tercer fill (ho diu
el meu home). M’agrada que cadascun
dels clients se senti especial, que visqui
experiències, que conegui el nostre meravellós territori. I després, tenim el nostre
client intern, la “família”, tot l’equip que fa
possible que les experiències passin. Per
sort tinc gent fantàstica i molt professional i que treballa amb mi des de fa temps
i que em fa la feina molt més fàcil.
Creus que la gastronomia és un dels
atractius més importants que tenim com
a territori?
Sense dubte.
T’agrada cuinar?
Sí però no tinc massa temps! M’agrada
molt i molt menjar!
Qui cuina a casa?
Menjo molt a l’hotel, per tant tinc la sort
de no haver de cuinar massa a casa. Però
durant el període de tancament (de novembre a febrer) cuinem tant la meva parella com jo. Ell cuina molt millor que jo!
Quin és el teu plat estrella?
Tiramisú: és fàcil i sempre triomfo!
I el teu plat preferit?
En tinc molts, com he comentat m’encanta menjar, però em mullaré: els fideus a la
cassola de la meva sogra.
Què prepares quan tens convidats a
casa?
Quan tenim convidats a casa molt sovint
cuina en Narcís, la meva parella.
Què t’agrada trobar de menú quan ets
convidada a casa d’algú?
M’agrada tot, excepte el pebrot. La gran
sort que tinc és que tots els meus amics
són molt cuinetes i per tant sempre mengem bé.
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Perfil d’home

Francesc Cayuela
President del GEiEG
“La cuina molt moderna és com mirar un quadre:
per satisfer els sentits”

Francesc Cayuela ha
renovat fins el 2023 la seva
presidència al capdavant
de l’entitat esportiva més
antiga de Girona, el Grup
Excursionista i Esportiu Gironí
GEiEG. Molt vinculat al teixit
associatiu del territori també
és president de la Congregació
dels Dolors i dirigeix el Servei
Estació de Girona.
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Afrontes el segon mandat consecutiu
en la presidència del GEiEG, què suposa
per a tu dirigir aquesta entitat?
Un repte important en tots els sentits,
personal, institucional i ciutadà.
El GEiEG és l’entitat esportiva més
antiga de Girona?
L’any 2019 farem 100 anys, per tant, és
una entitat pràcticament centenària. En
nombre de socis som de les principals
de Catalunya i en seccions esportives i
esportistes federats segurament som la
primera de Catalunya.
Quins avantatges suposa ser soci del
GEiEG?
A part de tenir un ventall molt gran
d’activitats de tot tipus, culturals, socials,
esportives, socioesportives; per joves,
madurs, veterans, en qualsevol franja
d’edat, des de 0 anys fins quan sigui;
també és formar part d’un projecte que
no només és rebre aquell servei que vas
a buscar sinó que estàs ajudant a un
projecte social. El que es fa a través de
l’esport, amateur i de base, és educar els
nanos i joves, amb valors. Si ets soci del
GEiEG, estàs donant vida a una entitat
que no té ànim de lucre sinó que té ànim
social. Has de saber que el benefici que
un soci aporta no és un benefici que va a
uns accionistes sinó que va a la societat
gironina.
Formar part del GEiEG a Girona és una
tradició?
Ser de Girona i formar part del GEiEG,
formar part del GEiEG i ser de Girona.
Aquest binomi per mi és importantíssim.
Forma part de l’ADN gironí perquè el
GEiEG neix de la seva població, de la
mateixa societat civil que s’organitza per
fer esport i cultura en aquesta ciutat quan
no n’hi havia. Per tant, més gironí i arrelat
que això a la nostra ciutat no pot haver-hi
res.
Quan va néixer el GEiEG devia tenir
molt més desenvolupada la vessant
d’excursionisme que ara.

El GEiEG neix en una època en què, a
Catalunya, l’excursionisme no estava
lligat solament a l’activitat física sinó
també al país, al paisatge, a les arrels.
Per tant, l’excursionisme està molt lligat
a una època determinada en què hi havia
una filosofia, que impregnava la política
i la forma de viure, segons la qual tot el
paisatge i tot el que ens envoltava formava
part de la nostra vida. Aleshores neixen
entitats a Catalunya, entre elles el GEiEG,
però sempre lligades a un sentiment de
país i a una forma de ser. No som l’activitat
pura i dura esportiva i cultural sinó que
va una mica més enllà i aquests són els
principis que ens inspiren.
A banda del GEiEG formes part
d’altres associacions gironines, com la
Congregació dels Dolors, hi deus creure
molt en el teixit associatiu del territori.
Crec molt en la vitalitat i la força de la
societat civil que és la que vertebra i fa
funcionar una ciutat. Hi crec al 100%,
sempre he estat implicat en diferents
entitats i projectes. El que fa moure la
societat és la gent. Nosaltres mateixos
decidim el que volem fer.
El GEiEG, la Congregació dels Dolors,
el Servei Estació, què és el que t’ocupa
més temps?

Són activitats molt diferents. La del Servei
Estació és una activitat professional. La
resta són activitats que desenvolupes
en altres hores i dies i, per tant, és
completament compatible.
Ja trobes temps per cuinar?
No. Jo no sóc cuiner. M’agrada molt
menjar, menjar bé i crec que el més
important és saber qui cuina bé perquè
t’ho faci.
Qui cuina bé a casa teva?
A casa meva es cuina de forma molt diària,
de supervivència. El que és alimentar el
paladar es fa fora de casa, almenys en
el meu cas. Jo tinc amics que són grans
cuiners i organitzen dinars i sopars en els
que gaudim moltíssim. Formo part d’una
colla gastronòmica del Casino de Girona,
el Dr. Escuder i el Dr. Bonet són els dos
cuiners fixes que tenim en la nostra colla.
Després de dinar també està molt bé la
tertúlia. L’àpat ha de ser de qualitat però
si no hi ha més coses és molt soso. A
vegades també és una excusa per fer una
tertúlia d’amics.
Què t’agrada trobar de menú quan et
conviden a casa d’algú?
Amb el temps vaig variant però sóc una
persona molt de marisc, guisats, poc de
carn, amb el temps he anat deixant-la.
Tot i que no m’agrada molt la carn sí que
m’agraden els embotits. I la paella.
Cuina tradicional o moderna?
Cuina tradicional una mica evolucionada.
Crec que són coses diferents. La cuina
molt moderna és com el que va a mirar
un quadre o llegeix un llibre: per educar
o donar satisfacció als sentits. La
cuina tradicional moderna també però
t’ha d’alimentar. La cuina tradicional
evolucionada, com dic jo, ha de tenir les
dues coses: alimentar-te i cuidar els teus
sentits.
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El plaer de cuinar

Vicenç Andreu

La terra alta, terra de pa i vi
Era el final del passat mes d’agost i el nostre
objectiu era gaudir d’uns dies a la comarca
de la Terra Alta, veure la vinya en la seva
plenitud i, amb reserva prèvia, tenir opció a
visites guiades per la ciutat; finalitzant amb
la degustació dels famosos i excel·lents vins
de garnatxa blanca a l’alçada dels millors
blancs de l’oferta nacional. La varietat de
garnatxa blanca, poc valorada en un temps
per a l’obtenció de vi ha passat a ser, gràcies
a la tenacitat i perseverança d’aquestes
gents, un èxit internacional.
La Terra Alta és una comarca situada al sud
de Catalunya, província de Tarragona, amb
capital a Gandesa. Dotze municipis formen
el conjunt de la demarcació, tots dignes
de ser visitats. Part de les seves muralles
i punts d’entrada conservats, les antigues
construccions, esglésies, carrers estrets
adornats amb testos florits en molts trams,
ens donen una sensació de pau i tranquil·litat
difícils de descriure.
Les innombrables bodegues sorgides en
els últims temps, proveïdes de moderna
tecnologia, han donat vida a la zona creant
un ambient de prosperitat, molt necessitat
en les últimes dècades. El seu passat
i present rural a la que s’hi ha dedicat
la majoria de la població, ha permès la
preservació del paisatge i del seu llegat de
gran valor cultural, patrimonial i humà.
La comarca ens mostrà altres facetes, dignes
de comentar i que ens van fer recordar altres
experiències apreses en altres llocs, com la
qualitat del pa i la brioixeria elaborats a la

zona. Queda clar que la publicitat que se’n
fa del pa cuit amb llenya és una veritat a
mitges, perquè els forns on es cou aquest pa
disposen de dues parts. Una base rotatòria
superior, on es cou el pa aprofitant la calor
proporcionada indirectament per la crema
de la llenya; i la part inferior, on es realitza
la combustió de fustes de despulla. La
instal·lació és còmoda i neta, però no sé fins
a quin punt se li pot donar a aquest pa el títol
de “cuit amb llenya”.
El pa cuit amb llenya és el que prové de forns
de base fixa la combustió dels quals es fa
amb llenyes que provenen del sotabosc, les
branques de la poda dels ametllers, de les
oliveres i dels garrofers. La crema d’aquest
combustible es fa en el mateix espai on es
cou el pa, després d’extraure les cendres
i netejar el terra, treball difícil i laboriós.
L’ofici de forner requereix molta experiència
i dedicació. La feina comença sempre a
primeres hores del matí, primer es cou el pa
i en un segon torn, quan la calor és menys
intensa, es couen les coques, la brioixeria
i les pastes especials. Aquí trobarem el
veritable pa cuit amb llenya, amb un aspecte,
gust i perfum característic, molt diferent del
pa cuit amb la tècnica citada anteriorment.
Els pagesos que vivien a les masies aïllades
es van construir els seus propis forns. Però
per a la gent dels pobles, on en aquell
moment les cases no disposaven de la
tecnologia que tenim avui, els ajuntaments
o empreses privades van construir forns
comunitaris, instal·lacions de majors
dimensions on, amb reserva prèvia, els

veïns podien coure el seu pa. El pagament
d’aquest servei es feia en moltes ocasions
pel sistema de canvi.
Els talls que es fan en els pans tenen també
una finalitat: primer, controlar la força dels
llevats; segon, facilitar la cocció interior de
les peces i tercer, el pa resulta més vistós
i bonic.
Tenim moltes llegendes sobre el pa,
aquestes ens diuen que en els temps en què
a les nostres terres convivien tres cultures,
aquests talls en els pans tenien un significat.
Una creu, cristians; un tall longitudinal,
àrabs; tres talls formant una estrella, jueus.
Les llegendes poden tenir més o menys
aparença de veritat però en el fons sempre
ens recorden la veritat d’un passat i aquest
passat està abundosament documentat.
Principalment a l’Antic Testament se’ns
relaten problemes i migracions a la recerca
de la subsistència, i com a principal motiu
estava el subministrament del pa. Per les
Sagrades Escriptures sabem que en altres
temps ja es coneixien l’efecte dels llevats.
Els jueus a l’haver d’abandonar Egipte a
corre-cuita, no van poder fermentar el pa,
aquest fet donà lloc a la PASQUA, celebrada
també avui en dia i el pa en conseqüència es
menja sense fermentar.
A Roma els seus dirigents sabien que per
mantenir l’ordre a la ciutat no devien faltar
ni el pa, ni els espectacles en el Coliseu per
al gran públic.
El pa és l’aliment que mengem quasi
diàriament i és l’únic que mai avorrim.

II CONGRES INTERNACIONAL
DE VINYES, CELLERS I ENOTURISME
Hotel Carlemany
4 de Març · 8:30 hores
Per a més informació: info@trainingandnetworking.com - Tel. 616 78 69 75 - 676 61 65 63
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Joan Antoni Bassas
Gerent de Gel Blue Ice

D’on va sorgir la idea de vendre glaçons de gel?
Ara farà 9 anys vaig deixar el ribot de fuster per fer un canvi en
la meva vida. Ben bé no sé d’on va sorgir la idea però sempre he
sentit la necessitat de ser útil i d’ajudar als altres. Des del primer
moment vaig creure que no solament es tractava d’un modus de
vida, sinó d’aportar també la meva pròpia filosofia de vida.
El temps li ha donat la raó?
Efectivament, el temps m’ha donat la raó. Fer bé allò del que
n’estàs convençut, tard o d’hora et dóna el resultat esperat. Em
sento molt orgullós de poder comptar amb l’amistat i confiança
dels nostres clients.
L’any 2016 va ser el llançament definitiu de l’empresa?
L’any 2016 va suposar un important canvi per la nostra empresa.
Hem passat de ser una empresa petita amb recursos limitats,
a ser una de les empreses més importants de la província de
Girona, en venda de gel. Gel Blue Ice ha estat present en tots els
esdeveniments importants de la Costa Brava. Hem sigut proveïdors exclusius de gel i d’altres productes que comercialitzem,
del White Summer de Pals, de la Fira dels Indians de Begur, dels
concerts de Calella, i de gran quantitat de festes major d’aquest
estiu.
Com funcionen els serveis de Gel Blue Ice?
A l’estiu donem servei les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge, ja que disposem dels elements de distribució més adequats
per poder donar servei en menys de 3 hores. Amb una simple
trucada telefònica ens posem en marxa perquè cap client es quedi mai sense gel.
Tenen una clientela fixa?
Tenim una clientela molt selecta, fa molts anys que confien en
nosaltres i que servim durant tot l’any. Als clients, els fixes donem servei diari pel sistema de reposició, és a dir, que emplenem
les seves neveres diàriament, sense necessitat que ens truquin.

Quins són els tipus de
productes que comercialitzen?
Venem tot tipus de gel,
des del gel premium
per cocteleria, al pilée
per mojitos, el gel escates, per refredar, el
gel sec, el gel de colors
i el gel de boles. Tenim preparada una gran novetat per aquest
estiu del 2017 que sorprendrà als nostres clients. També venem
altres productes per cocteleria, com la llimona tallada i envasada
fresca amb una durada de 3 mesos a la nevera que va tenir molta
acceptació l’estiu passat. Però el producte estrella d’aquest estiu
va ser el coco verd, de gran acceptació a tots els “xiriguitos” de
les platges.
Quines previsions tenen pel 2017?
L’any 2017 ha de ser l’any de la consolidació de la nostra empresa. Tenim acordats convenis de col·laboració amb empreses de
fora de Catalunya, per a la venda dels nostres productes, el que
ens permetrà, internacionalitzar la nostra empresa.
Tenen alguna previsió de vendes en l’àmbit nacional?
En aquests moments estem en negociacions amb importants
distribuïdors d’alimentació interessats en els nostres productes.
Al disposar d’una logística d’àmbit nacional i internacional podem arribar on ens demanin els clients.
On tenen ubicada la seu de l’empresa?
La nostra seu està ubicada a les instal·lacions d’un important
operador logístic de Girona, Agisa Logística, a la localitat de Sant
Julià de Ramis. Disposem d’un magatzem frigorífic i de tota una
flota de vehicles frigorífics que ens permet fer una distribució
més professional i més acurada.

R E S TA U R A N T

SAGARDOTEGI

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

22 | www.gironagastronomica.cat

La recepta

Pastes salades

Pilar Criado

Blog Les receptes que m’agraden

Has vist quina cosa més mona? I són tremendament fàcils de fer, a més, pots deixar-los preparats al congelador i, en l’últim moment, només els has de coure al forn i llestos. Un aperitiu diví i
senzillíssim per oferir als teus convidats!
Ingredients (per a 4 persones):
1 làmina de pasta de full
200 g. aproximadament de xistorra
1 ou batut per pintar
Una mica d’orenga per decorar o llavors de rosella, de sèsam...
  
Procediment:
1. Escalfem el forn a 180º. Estirem la pasta de full a sobre del
mateix paper en què ve embolicada i tot seguit posem una
peça de xistorra al llarg de tot el límit de la làmina de massa.
2. Amb l’ajuda del paper, fem rodar la massa de manera que
quedi la xistorra totalment envoltada de massa de pasta de
full, o sigui, emboliquem la xistorra amb la massa.
3. Quan la pasta hagi donat tota la volta a la xistorra i els extrems
es muntin, ja podem tallar la pasta de full. Ens quedarà com un
caneló, com un tub estret i allargat farcit de xistorra. Repetim
la mateixa operació amb tota la làmina de pasta de full fins a
acabar-la.
4. Ara emboliquem amb film de plàstic aquests cilindres que ens
han sortit i els portem al congelador, com a mínim un parell
d’hores. Això facilita molt la tasca de tallar-los i ajuda a que
quedin el màxim d’iguals totes les pastetes, si les volem tallar
així mateix la pasta s’aixafarà i no ens quedarà una forma
maca ni regular.
Al congelador aguanten perfectament durant setmanes
embolicats amb paper film. És molt pràctic per tenir-ho
congelat i així, si tens un compromís, només ho has de treure
i acabar la recepta en un pim-pam.

5. Un cop volem fer les nostres pastetes salades només traiem del
congelador aquests cilindres farcits i els deixem descongelar
una mica, però no del tot, només fins que sigui fàcil tallar-los.
Tallem trossets d’uns dos o tres dits de llargada i els anem
disposant en una safata de forn folrada amb paper de forn o bé
una làmina de tefló o silicona.
6. Un cop tenim la safata amb els nostres saladets preparada, els
pintem amb ou batut. Seguidament, empolsem per sobre una
mica de fulles d’orenga o bé de llavors de rosella, de sèsam o
el que us agradi més.
7. Enfornem amb el forn escalfat a 180º durant uns 10 minuts i ja
ho tindrem, vés amb compte que no se’t cremi! Quan vegis que
les pastetes ja són daurades, ja estaran a punt.
Ja has vist que fàcil i que bo, fes-los i ja veuràs que bé que
quedes!

Variants:
Es poden variar els farcits i preparar una safata amb diferents
gustos. Només has de triar uns farcits que siguin cilíndrics com
salsitxes fresques o botifarres, frankfurts o bé botifarra negra.
Pots variar també la decoració i fer servir orenga, sal negra,
llavors de sèsam blanc o negre, llavors de lli o de rosella... Et
quedaran unes safates d’aperitiu ben maques!
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Viu cuidant-te

Marta Cot

Dietista - Nutricionista

Moniato
Patata dolça
El moniato, conegut també
com a batata o camote, és un
tubercle del que en podem
gaudir durant tota la tardor
i principis d’hivern. Té un
aspecte molt similar al de
la patata, però presenta
una pell més gruixuda, una
forma més allargada i un pes
superior, uns 500 g. El color
de la pell del moniato varia
entre groc, vermell clar,
violeta i morat. En canvi, la
carn és de color blanc amb un
toc ataronjat.

bon estat. A més a més, també se’n beneficiarà la vista.

PROPIETATS NUTRICIONALS
La seva composició és molt similar al de
la patata, però es diferencia per ser més
calòric ja que té una composició superior
d’hidrats de carboni, tan complexos com
simples, responsables del seu gust dolç.
Pel que fa a les proteïnes el contingut del
moniato és escàs i pel que fa a les grasses
n’és nul.
Una altra diferència respecte a la patata
és que el moniato presenta quantitats significatives de Provitamina A o betacarotè,
exactament 709 mcg per 100 g de moniato, quantitat similar al de la pastanaga.
També ens proporciona vitamina E, vitamina C i Àcid fòlic. I és una bona font de
potassi.
PER A QUÍ POT SER BENEFICIÓS?
Per a tots aquells que realitzen exercici
físic ja que és un aliment ric en hidrats de
carboni i sucres, i per tant podria ser un
aliment indicat per la ingesta prèvia d’un
entrenament o bé, per la ingesta posterior
per tal de dur a terme una correcta recuperació.
Per a tots aquells que tinguin cura de la
seva pell i cabells, ja que el seu contingut
de betacarotè ajudarà a mantenir-los en

Per a tots aquells que vulguin ser pares, ja
que el betacarotè i la vitamina E que ens
proporciona el moniato és necessària per
la reproducció.
Per mantenir en bon estat les defenses i
prevenir anèmies, ja que l’Àcid fòlic intervé en la producció de glòbuls vermells i
blancs.
TREU-NE PARTIT!
En comprar-lo convé escollir els exemplars amb aspecte ferm. Un cop a casa
s’han de guardar en un lloc fresc, fosc i
ben airejat, perquè si no podrien germinar
o fermentar, sense embolicar. En aquestes condicions es podran conservar fins a
10 dies. Una altra opció seria cuinar-lo i
mantenir-lo a la nevera durant una setmana, però mai guardar-lo cru a la nevera.
El moniato sempre es menja cuinat, ja
que cru és indigest. La cuina ofereix moltes possibilitats, tot i que la més comuna
és utilitzar-la com a substitut de la patata,
al vapor o bullit, al forn, saltejat i esporàdicament fregit. També, pot ser ingredient
per a purés i cremes o guarnició de plats
de carn de porc o aus i combina bé amb la
canyella, la mel, el coco, la llima i la nou
moscada.

Distribució de tot tipus de fruites i verdures
per a restauració i col·lectivitats
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PER A QUI POT SER BENEFICIÓS?
El caqui és una fruita idònia per tots
aquells que tinguin cura del seu bon estat de la pell, el cabell i la vista, pel seu
contingut en provitamina A. A més, la Provitamina A també ens ajudarà a mantenir
el bon estat dels ossos i a mantenir unes
bones defenses, prevenint les grips.

Caqui
Foc diví
El caqui és una fruita tropical
amb un aspecte similar al
del tomàquet. El seu pes es
troba entre 80 i 250 g i té una
pell llisa i brillant de color
vermell, ataronjat o groguenc
depenent del seu contingut
en carotens. Quan el fruit
està immadur presenta una
polpa dura, amb gust aspre
i molt astringent, però en
madurar es torna dolça
i sucosa, amb un lleuger
regust aspre, segons el seu
contingut en tanins. De caquis
en trobem tres varietats:
xina, japonesa i americana.

Pot ser interessant per ajudar a prevenir
o a combatre l’anèmia ja que augmenta
l’absorció del Ferro pel seu contingut en
vitamina C, a més d’ajudar-nos a la vegada a retardar l’envelliment.

PROPIETATS NUTRICIONALS
És una fruita amb un alt contingut en aigua (80%), ens aporta una quantitat superior d’hidrats de carboni que la majoria
de fruites, sobretot fructosa i glucosa, i
és nul·la en grasses i baixa en proteïnes
(<1%).
Com la resta de fruites ens proporciona fibra, pectines i mucílags, que són de tipus
soluble, amb efecte prebiòtic.
El caqui destaca per ser font de Vitamina
A (240 g /100 g de caqui) i Provitamina A,
que li proporciona el seu color característic. De fet, amb la ingesta d’un caqui (250
g) cobriríem el 75% de les ingestes dietètiques diàries recomanades de vitamina A.
També ens proporciona vitamina C, aportant amb una unitat mitjana el 20% de la
quantitat diària recomanada d’aquesta
vitamina.
Pel que fa als minerals el caqui conté potassi, magnesi, calci i fòsfor, tot i que en
petites quantitats.

Si es presenten estadis de restrenyiment,
pot estar indicada ja que les pectines i els
mucílags augmenten el volum de les femtes facilitant el trànsit intestinal, sempre
i quan estigui madur. Però també pot ser
útil en fases de diarrea, ja que els caquis
immadurs tenen l’efecte contrari, degut al
seu contingut en tanins.
Altres beneficiats de la seva ingesta seran
els que se’ls hi hagi diagnosticat colesterol elevat ja que la fibra que ens aporta el
caqui ajudarà a regular els nivells de greix
en sang.
A més a més, pot ajudar a prevenir l’arteriosclerosi, patologies cardiovasculars i
alguns tipus de càncer gràcies als carotenoides que ens aporta, que tenen funció
antioxidant. De fet, el caqui té una capacitat antioxidant superior a altres fruites: la
poma, el raïm o el tomàquet.
TREU-NE PARTIT!

Distribució de tot tipus de fruites i verdures
per a restauració i col·lectivitats

El premi del nostre esforç
és la vostra satisfacció!
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La recepta dolça

Bombons d’ametlla
amb nous
caramel·litzades

Lluís Blanch

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

Ingredients pel bombó:
• 400 g de granet d’ametlla torrat
• 400 g de xocolata (70% de cacau)
• 100 g de crema de cacau
• Unes gotes de licor
Procediment pel bombó:
Barrejarem el granet d’ametlla torrat, la xocolata
desfeta i la crema de cacau amb unes gotes de licor
que ens ajudaran a assecar-ho. Donem forma de
bombó, els arrebossem amb cacau i, finalment, hi
col·loquem una nou caramel·litzada per sobre.

Ingredients per les nous caramel·litzades
• 200 g de nous
• 100 g de sucre
• 50 g d’aigua
• 10 g de mantega
Procediment per les nous caramel·litzades
Posem el sucre i l’aigua en una paella. Quan arrenqui
el bull, hi posarem les nous i ho remenem fins que ens
quedin caramel·litzades.Al final, hi afegim la mantega.

- De dilluns a divendres 12e
- Dissabtes, diumenges i festius 15e
- Els menors de 8 anys,

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

9e tots els dies

Ctra. Aeroport, s/n
17185 VILOBÍ D’ONYAR (Girona)
webmaster@hotmail.com
Per a reserves truqueu al telèfon 972 47 34 33
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La vinya

Els còctels

Agustí Ensesa

Mariona Vilanova

Analista vitivinícola i sommelier

Barmaid professional

Còctel Manhattan
L’espumós
italià Prosecco
El Prosecco és un vi espumós italià elaborat preferentment amb la
varietat de raïm Glera, a la zona de Veneto - Friuli i Venezia- Giulia.
Es consumeix molt a Itàlia i a tot Europa per ser molt més econòmic que el champagne francès. No està elaborat amb el sistema
champegnoise o tradicional com el cava, sinó que s’utilitza, per la
seva elaboració, el mètode Charmat de fermentació en tines de
gran capacitat, el que abarateix molt la seva elaboració.
El passat dia 23 de gener, foren presentades cinc marques durant
el congrés Madrid Fusión al centre del vi Enofusión amb un maridatge magistral harmonitzat per Quim Casellas del Casamar de
Llafranc (una estrella Michelin) i la col·laboració del seu sommelier Alex Peiró.
Les marques presentades i el seu corresponent maridatge foren:
COLLI DEL SOLIGO, semiespumós Prosecco Treviso “Sur Lie” amb
“Les tres ostres” que, en tenir més estructura per la seva criança,
aguanta molt bé el gust de iode de l’ostra; PROSECCO TREVISO
CAMPO DI PIETRA amb una amanida d’algues amb sèsam i gingebre que marida amb el sèsam lleugerament torrat on la part
refrescant del Prosecco i el toc
picant del gingebre refresquen la
salinitat de l’alga; LA JARA brut
ecològic amb un tàrtar de gamba
de Palamós amb espuma de mar,
on la dolçor i la cremositat de la
gamba marida perfectament amb
aquest Prosecco molt suau i fresc
i respecte la noblesa de la gamba;
ASTORIA GALI extra dry amb bombó de xocolata blanca amb tocs de
fonoll, on es busquen les notes vegetals fresques de l’api i l’anís del
fonoll que combinen amb la xocolata blanca cremosa, anisada i balsàmica i el VILLA SANDI IL FRESCO brut, amb el bombó de xocolata
i orellanes on contrasten l’amargor
amb les notes de pera, fruites madures i florals amb un maridatge
perfecte amb les orellanes madurades al sol.
La sessió fou espectacular i crec
que, al costat dels bons Proseccos
presentats, va brillar com el sol la
simpatia i qualitat dels plats presentats pel nostre jove cuiner empordanès Quim Casellas del Casamar de Llafranc.

Ingredients
• 5 cl. Whisky Rye o canadenc
• 2 cl. Vermut roig
• Gotes Bitter Angostura
• Decorat amb una cirera
al Marraschino

En un got barrejador posarem
cinc o sis glaçons de gel i ho remenarem amb una cullera llarga
imperial per tal de refredar-lo. Tot
seguit, treurem l’aigua que se’n
desprengui. Afegirem les gotes
d’Angostura i, a continuació, el
whisky i el vermut. Ho remourem
per tal de barrejar-ho bé i, seguidament, ho servirem en una copa
clàssica de còctel.
La història d’aquest còctel se situa a Nova York cap a l’any 1874
quan, al Club Manhattan, la Sra. Jenny Jerome, mare d’en Winston Churchil va preparar una festa en honor a Samuel Tilden que
acabava de ser escollit governador de l’estat. La Sra. Jerome va
demanar al bartender que preparés algun combinat especial per la
ocasió i, val a dir que d’èxit en va tenir ja que, el còctel, ha perdurat
en el temps i ha esdevingut un dels clàssics per excel·lència.
De tota manera, com és habitual, hi ha altres històries que ronden
l’origen d’aquesta gran combinació.
Com ja us he anunciat s’elabora amb Rye whisky o whisky canadenc que destaca pel seu marcat gust a cereal, concretament un
51% mínim de sègol i que, en general, acostuma a ser més sec
que l’Scotch.
La dolçor li vindrà donada pel vermut roig, molt típic per elaborar
grans còctels clàssics d’aperitiu. Finalment, el punt amarg serà
de l’Angostura, aquest bíter utilitzat sempre en petites dosis que
fa que les barreges tinguin tocs ben diferents. No cal oblidar en
aquest cas la decoració, una cirera al Marraschino que acabarà de
donar el toc de gràcia a aquest gran còctel. El Marraschino és un
licor dolç i transparent típic de Dalmàcia que s’elabora amb cireres
amargues (marrasques) una varietat més petita que la cirera clàssica, una mica més cruixent i de color vermell més clar.
Així doncs, ens trobem davant d’un clàssic potent
perquè no dir-ho, digne
dels amants del whisky i del
vermut. Un aperitiu de cap a
peus per prendre en calma,
un combinat que permet
descobrir els seus diferents
Nykteri’s Cocktail Bar
matisos a cada glop.
Santa Llúcia, 4, bxs. - 17004 Girona
Tel. 972 426 941 - 686 765 065
nykteriscocktailbar@gmail.com

30 | www.gironagastronomica.cat

· Menú diari a 12 e
· Menú caps de setmana a 17 e
· Menú infantil
· Obert cada dia
· Zona chill-Out
· Comunions, batejos, aniversaris
· Cafeteria amb terrasSa interior
per a fumadors

Via Augusta Kids
Especial pels més petits!

Parc de bolEs,
MATALASSOS, inflables, ...
Tot a l´interior del restaurant

Ara nou servei!

AvINGUDA Mas Pins, 10 · Riudellots de la selva · tel. 972 47 81 39
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El racó de l’Acadèmia

Carme Ruscalleda

Premi Nacional de Gastronomia 2016
L’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició reconeix Àlvar Ayuso amb el Premi al Cuiner
Jove i entrega el Premi Especial al Grup Balfegó

L’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició (ACGN) ha donat a conèixer el nom dels guanyadors dels Premis Nacionals de
Gastronomia 2016, que es lliuraran el mes de febrer. El Sant Pau
de Carme Ruscalleda; el cuiner Àlvar Ayuso, del restaurant Alvart; i el Grup Balfegó han estat els mereixedors d’uns guardons
que reconeixen els principals protagonistes de la gran tasca que
es fa a casa nostra en l’àmbit gastronòmic.
L’Acadèmia ha atorgat el Premi Nacional de Gastronomia al restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar —el més emblemàtic de
Carme Ruscalleda i tota una institució de la gastronomia peninsular— per una cuina molt atenta a la tradició, a l’alimentació
saludable i als productes de temporada i del territori.
Cap altra cuinera iguala les set estrelles Michelin d’aquesta
santpolenca universal: tres al restaurant Sant Pau de Sant Pol
de Mar, dues més al Moments de l’Hotel Mandarin Oriental de
Barcelona —al capdavant del qual es troba el seu fill Raül Balam— i altres dues al restaurant Sant Pau de Tòquio. Amb una
trajectòria a l’abast de molt pocs, la seva simpatia i l’afany per
divulgar els seus coneixements fan de Carme Ruscalleda una
ambaixadora admirable de la cuina catalana.
El Premi al Cuiner Jove ha anat a parar a Àlvar Ayuso, qui amb
27 anys és l’ànima del restaurant Alvart, a l’Eixample barceloní.
Format en establiments de renom com Hoffman, Saüc, Bras o
Gaig, les seves creacions destaquen per la reinterpretació de la

cuina clàssica i una tècnica que combina de manera plausible
meticulositat i audàcia.
En aquesta edició, el Premi Especial de l’Acadèmia ha recaigut en
el Grup Balfegó, líder de l’exportació de tonyina fresca de màxima
qualitat. En el sí d’una família de l’Ametlla de Mar dedicada a la
pesca de la tonyina vermella s’ha aixecat un projecte empresarial
amb un model de gestió que ha esdevingut referència internacional. Balfegó exporta a més de 20 països i fa arribar la tonyina de
la costa tarragonina als restaurants més prestigiosos del món.
Des de la primera edició, l’any 2002, els Premis Nacionals de
Gastronomia constitueixen un reconeixement públic de prestigi i
un mitjà de divulgació de la cuina catalana, patrimoni cultural del
país. Precisament, el principal eix d’actuació de l’ACGN consisteix a preservar, impulsar i difondre aquest patrimoni.
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Innovació

Rocook
El projecte de El Celler de Can Roca perquè cuinis
a baixa temperatura a casa

Fa molts anys que El Celler de Can Roca treballa amb la baixa temperatura i quan van inaugurar La Masia, el seu espai per a la formació, el
desenvolupament creatiu i la difusió de coneixement, van decidir que havia
arribat el moment d’apropar aquesta forma de cuinar a casa.
El llibre Cuina amb Joan Roca a baixa temperatura va ser el primer pas
d’un projecte mundial de gran envergadura liderat per Joan Roca. Més
tard, al costat de Cata Electrodomésticos i Lékué, i també de la Fundació
Alícia; El Celler de Can Roca ha sumat esforços per crear l’equip i els
utensilis necessaris perquè cuinar a baixa temperatura, i especialment la
cocció al buit, sigui possible i senzill a casa.
Què s’entén per cuina a baixa temperatura?
Doncs, senzillament, cuinar entre 50 i 100 ºC. A partir d’aquí, tot un món,
que varia segons cada aliment per potenciar-ne al màxim les propietats.
Dins d’aquesta tècnica, es pot optar per quatre tipus de coccions: en sec
(al forn), submergint l’aliment directament en un líquid (aigua, brou, salsa,
oli, etc.), al vapor i en envàs (amb o sense buit). Però el que és realment
interessant de la cuina a baixa temperatura, afirmen els autors, és que
exigeix un control exacte dels graus amb què cuinem.
Si bé moltes de les tècniques que s’exposen al llibre Cuina amb Joan Roca
a baixa temperatura poden ser noves per a molts, també es combinen amb
d’altres de tradicionals. Perquè la baixa temperatura es practica des de fa
milers d’anys, i el que té de nou és el desenvolupament tecnològic, que
permet un control molt precís de les temperatures i els temps. Aquests
paràmetres de precisió són fruit de molts anys d’experiència i recerca i, no
obstant això, permeten que aquesta cuina sigui molt senzilla de realitzar:
una vegada apresa, es pot repetir gairebé sense marge d’error.
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Vols recordar els sabors de sempre de Can Manolo?
Vols recordar les trobades familiars o d’amics?
Tornen els sabors de sempre, patates Can Manolo,
els millors ibèrics, les croquetes artesanes, etc.
Menú diari • Menú degustació

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

Zona Avellaneda. Crta. NII, 49-50
FORNELLS DE LA SELVA (Rotonda sortida Girona)
Tel. 972 105 110 - 678 603 560 - 678 603 561
www.poolandgarden.es - info@poolandgarden.es

CENTRE DE JARDINERIA A L’AVELLANEDA

RENOVACIÓ TOTAL DE PLANTES
NOVES PLANTES DE TEMPORADA
OFERTES EN OLIVERES I FRUITERS

Ho trobareu al millor preu!
Barbacoes • Complements per al jardí
(fons, testos, etc.) • Bricolatge •
Disseny de jardins • Pressupostos de tot
tipus de piscines • (Pool and Garden) •

Venda i col·locació de gespa artificial

OBERT DE DILLUNS A DIUMENGE

www.gironagastronomica.cat
36 || www.gironagastronomica.cat

Publireportatge

Què puc regalar? A Xíndria.cat pensem per tu!

XINDRIA.CAT és una empresa gironina dedicada a
la personalització de detalls ben originals perquè
sempre l’encertis.
Ja no cal moure’s de casa ni perdre els temps buscant i buscant
aquell regal que vols que sigui original però que mai acabes trobant,
l’Estel, l’Eli i la Cristina us ho posen molt molt fàcil a XINDRIA.CAT.
Com treballeu?
Treballem a mida de cada client segons el que li va millor.
Quan el client vol fer un regal personalitzat sorprenent amb una foto,
un dibuix o una frase concreta ens ho envia via whatsapp o via correu
electrònic.
Nosaltres fem el disseny del material segons el que ens explica que li
agrada a la persona a qui va destinat el regal, amb l’ajuda de les fotos
i el que el client ens aporta.
Li enviem el disseny també per whatsapp o per correu electrònic i
fem alguna modificació si cal per tal que el regal sigui totalment al
seu gust i el produïm.
Treballeu doncs pel públic particular o també per empreses?
Treballem per tothom.
Al públic particular hi arribem a través de la nostra botiga on-line
www.xindria.cat a on es poden trobar la majoria dels articles que
fem, tot i que en fem també d’altres que no tenim encara penjats.
Estem presents a facebook, instragram i twitter XINDRIACAT, a on es
poden veure molts dels materials que hem fet.
A part de tot això treballem també per empreses, fundacions, clubs
esportius, etc. ja que podem produir des d’una unitat fins a les que
calgui.

Quin és el producte personalitzat que més il·lusió us ha fet dissenyar i fabricar?
Ens agrada especialment la col·laboració feta amb El Terrat d’Andreu
Buenafuente amb qui hem fet el marxandatge de Xevi Verdaguer i el
seu espectacle “Transforma’t”.
També ens agrada poder dir que fem les samarretes i els bodies per
nens petits dels Lax’n’Busto.
I el regal més original que us han demanat?
Un article també vinculat al tema musical i que vam estar molt contentes de fer, van ser les pues personalitzades amb les signatures
d’en Lluís Gavaldà, en Falin Cáceres i en Joan Reig que van anar als
packs aniversari 3.0 que Els Pets van treure al mercat commemorant
els seus 30 anys dalt dels escenaris.
I quin seria el que ha arribat més lluny?
Aquest el tenim clar! Unes carcasses per mòbils que vam fer per
enviar al Japó. Les podreu veure penjades en una foto en el nostre
Instagram.
Què us ha sorprès més des que vau crear l’empresa Xindria.cat?
Quan feia pocs mesos que havíem començat, ens vam presentar al
concurs Catemprèn que organitzava la patronal PIMEC, conjuntament amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat
de Catalunya. Estava destinat a empreses de nova creació que potenciessin d’alguna manera la llengua catalana. Alguns dels nostres
dissenys es complementen amb frases escrites en català, per això
ens hi vam presentar i resulta que vam guanyar! Això ens va engrescar molt a seguir endavant amb el nostre projecte.
On podem trobar els vostres productes?
A la nostra botiga online www.xindria.cat trobareu molts dels nostres articles, tot i que el ventall que oferim és molt gran i no tot està
penjat encara. A les xarxes socials també hi pengem alguns exemples dels materials que anem fent i que poden ajudar molt al client
a l’hora d’agafar idees.
Què us agrada més de la vostra feina?
Cada dia és diferent i no sabem què és la monotonia. La part creativa
és molt important en el nostre dia a dia i ho disfrutem al màxim.
També ens encanta el tracte amb la gent, aconseguir un client satisfet és molt enriquidor!

Avinguda Jaume I, 31 | 17001 GIRONA | Tel. 872 025 444
dfirmaoulet@hotmail.com

80%
70%

RESTAURANT
LA BRASA DE QUART
M e n ú

i

C a r t a

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

JA TENIM EL MENÚ DE CALÇOTS!
Carn a la brasa amb mongetes, pa vi i postres

per 25 euros

Menú per a 2 persones, una ampolla de vi de Rioja o cava.

I recorda la nostra terrassa interior
especial per a fumadors!
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• CUINA CASOLANA
• PER ENCÀRREC OBRIM
QUALSEVOL DIA

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?
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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.

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 cap de setmana al
migdia a 13,50 € beguda a part, menús per a colles,
ambient privat per encàrrec.
Especialitats: Calamars farcits amb salsa de civet,
bacallà, guisats. Pantalla gegant per gaudir millor
dels partits de futbol.

Restaurant Aiguaviva

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.
T. 972 394 221
Els dilluns està tancat per descans del personal.
Crta. Girona a Santa Coloma
El dijous l’arròs del menú és impressionant. Ampli
de Farners, s/n - Aiguaviva (Girona)
pàrquing i terrassa interior per esmorzar, dinar o
barrestaurantaiguaviva@gmail.com
sopar.
Dilluns tancat

Siloc

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

Situat al peu dels Àngels, és una masia del segle
XVII amb uns jardins excepcionals i un mirador sobre la ciutat de Girona. Menú diari a 15,50 euros i
un altre, a 22,50 E IVA inclòs. Els caps de setmana,
menú a 25,50 E i cada dia, una extensa carta amb
plats segons la temporada. A part dels seus menús,
també preparen menús per al vostre casament, aniversari, per dinars o sopars d’empresa i per a grups
adaptats al vostre pressupost.

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”, unes delicioses postres casolanes.
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Al 9 Burg fem 2 anys
i ho volem celebrar amb tu!
El proper divendres 17 de febrer
a les 21:00h, farem un bon

Sopar maridat
amb el Celler Ronadelles i Vins VidArt
i a més a més, sortejarem regals.
Ja podeu fer les vostres reserves al 972 00 30 20
25 euros per persona

PLACES LIMITADES
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MENÚS PER A COLLES:
MENÚS ESPECIALS:
-Maridatges
-sopars a cegues
-i més...

CADA DIVENDRES
MÚSICA EN VIU
A PARTIR DE LES 22:30
ENTRADA LLIURE

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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