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Editorial

Dos no mengen si un no vol
Sembla lògic pensar que per poder apreciar les propostes culinàries més innovadores
hem de ser oberts de ment. Aquesta obertura no només ens permet gaudir de sabors,
textures, combinacions i presentacions no habituals per nosaltres sinó també entendre el
procés culinari i creatiu que hi ha al darrere, que no vol dir compartir-lo.

Marta Avellaneda
PERIODISTA

mavellaneda@gironagastronomica.cat

Estarem d’acord en que si provem una nova combinació de sabors des de la incredulitat
i, fins i tot, el menyspreu, aquesta no ens podrà resultar, en cap cas, atractiva. En canvi,
si és la nostra actitud la que canvia a l’hora d’enfrontar-nos a nous sabors i formats
gastronòmics, és més probable que, d’entrada, permetem que ens els posin al plat,
decidim tastar-los i ens arribi, com a mínim, a no desagradar del tot. Doncs, un cop més,
la gastronomia, com la vida mateixa.
Vivim moments polítics molt convulsos que ens exigeixen, a tots, però en especial
als nostres representants, un plus de sensibilitat i de responsabilitat. Dialogar no és
simplement intercanviar paraules sinó fer-ho amb ment oberta i actitud d’entesa. En cas
contrari, la mateixa barrera mental evita qualsevol tipus d’acord i, en definitiva, de progrés
en qualsevol sentit.
Dos no dialoguen si un no vol igual que dos no mengen d’un mateix plat si un li impossibilita
a l’altre de fer-ho. I si el plat fos on roman el problema, em semblaria lògic buscar, o crear,
un nou utensili on deixar reposar aquest bé tan preuat, com és, en aquest cas, el menjar ja
que, en definitiva, alimenta tant el que menja com el que ni menja ni deixa menjar.
Salut!
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Menja’t el cine

Viridiana

Pitu Anaya
Periodista

El sant sopar del xai rostit
L’escena que més va escandalitzar al
Vaticà i a les autoritats espanyoles va
ser la del sopar dels lladres, rodamóns
i prostitutes al voltant de la taula. Els
dotze comensals formen una foto que
queda plasmada per les parts més íntimes i delicades d’Enedina (Lola Gaos).
El director, Luis Buñuel, congela la
imatge per veure la similitud amb el
quadre del Sant Sopar de Leonardo da
Vinci (Jesús en aquest sopar, és el rodamón cec).
A banda del xai rostit que es van cruspir, a la taula també hi trobem vísceres
i deixalles d’altres animals que donaven a la taula un caire repugnant i fastigós que és el que pretenia el director

en aquesta escena i provocar a l’espectador, tot i que Buñuel sempre va dir:
“En “Viridiana” no existe un deliberado
propósito de blasfemar o profanar”.
La protagonista, la mexicana Silvia Pinal, va ser clau per salvar la pel·lícula
de ser cremada. Ella se’n va endur una
còpia al seu país i d’aquesta se’n van
fer moltes altres.
També voldria remarcar el gran esforç
que va fer el director figuerenc, Pere
Portabella, per mantenir la memòria
d’aquesta extraordinària pel·lícula.
Portabella va ser un dels productors,
fet que li va comportar molts problemes a l’època.

CRÈDITS

SINOPSI

PAÍS: Espanya - Mèxic

Don Jaime (Fernando Rey), terratinent retirat, viu solitari des
de la mort de la seva esposa el mateix dia del casament.
Un dia rep la inesperada visita de la seva neboda, Viridiana
(Silvia Pinal), que és a punt d’entrar al convent. La jove té
una semblança a la seva dona i aquest perd el seny per ella.
Aquesta està considerada una de les millors pel·lícules del
cinema espanyol. És l’única premiada al prestigiós festival
de Cannes l’any 1961. Durant molts anys va estar prohibida
al nostre país i a Itàlia i no es va estrenar fins al 1977. Està
filmada en blanc i negre i a partir d’un text de Benito Pérez
Galdós.

ESTRENA: 1961
DIRECTOR: LUIS BUÑUEL
GUIÓ: LUIS BUÑUEL I JULIO ALEJANDRO
MÚSICA: GUSTAVO PITALUGA
FOTOGRAFIA: JOSÉ F. AGUAYO (B/N)
DURADA: 90 minuts
REPARTIMENT: FERNANDO REY, FRANCISCO
RABAL, TERESA RABAL, MARGARITA LOZANO,
SILVIA PINAL, MARÍA ISBERT I LOLA GAOS

Pots trobar la revista
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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

El mestre Paul Bocuse
Fa pocs dies vaig tenir la sort de trobar una primera edició del
llibre La cocina de mercado de Paul Bocuse. L’edició, en castellà, del fabulós llibre La Cuisine du marché (que, aprofito per
publicitar que si hi ha algú que tingui aquesta primera edició
en francès i li fa nosa o no sap què fer-ne, a la meva llibreria hi
trobaríem lloc).
En aquest llibre, publicat l’any 1979 i que, per tant, podem dir
que fa uns 40 anys que es va escriure, hi trobem, a part de les
receptes pròpies d’un llibre de cuina, unes curioses i interessants afirmacions d’aquella anomenada “nova cuina”. Les explicacions de coses tan i tan actuals sobre la qualitat de la matèria
primera, els temps de les coccions –generalment massa llargs
tant fa quaranta anys com el que ara encara es fa en alguns
llocs–, així com la importància de preservar el gust, el sabor original dels productes dins del plat servit a taula, ja cuinat.
Bocuse defineix la “nouvelle cuisine” incidint en la cura, en la
tria, en l’elecció de la matèria primera en el moment de l’adquisició del producte que ha de ser de la millor qualitat que ens
sigui possible adquirir, tant si es tracta d’un restaurant d’alta
gastronomia (ara en diríem restaurant gastronòmic) com també si ho fa “la mestressa de casa” –aquí podríem deduir que a
França, com a casa nostra, fa quaranta anys, pocs homes cuinaven a casa.
Als anys 80, aquest gran mestre ja ens explicava que es menjava
massa cuit, que havíem de ser més curosos amb les coccions,
que el punt correcte de la cocció d’un peix és quan la part del
peix que toca l’espina queda “lleugerament rosada”.
Mentre aquí, a les nostres llars, ens feien
menjar una fastigosa, tova i insípida
mongeta verda bullida amb patates a
foc suau durant hores, Bocuse ja escrivia que per a gaudir bé de les seves
excel·lències, l’havíem de coure al
dente.
Triar un bon producte, que sigui
molt fresc i tendre, de temporada
i de la millor qualitat, ens porta a
poder cuinar de manera molt i molt
respectuosa i ens podem atrevir a
fer coccions on el sabor original
d’aquest producte no quedi emmascarat per altres ingredients del
plat. Al contrari, ens permet buscar
acompanyaments que, lluny de fer
nosa, tapar sabors o simplement “ensalsar” una bona
carn o un peix fresc i de
qualitat, al menjar-ho,
ens provoquin un joc
de sabors frescos i
directes que, quan ho
aconseguim, ens fan
gaudir fins extrems
poc imaginables.

Cal prohibir-se menjar xocolata a diari?
La xocolata sol ser un d’aquests aliments de consum “prohibit”,
principalment si s’està “a dieta”. El seu gust (que combina
l’amarg amb el dolç), i també un conjunt de substàncies que
conté, fa que sovint se sobrepassi la “moderació” en el seu
consum (concepte molt subjectiu, adaptat a la conveniència de
cadascú).
La xocolata és el “producte alimentici” (que no és el mateix que
el concepte d’”aliment”) que ens venen, comprem i consumim;
i també allò que ara mateix qüestionem. I tenim un seriós
problema: qui ens ha d’ajudar a donar resposta a la pregunta
que ens plantegem no és pròpiament la xocolata, sinó un seu
component: el cacau.
El cacau és qui és realment ric en magnesi, en feniletilamina
i anandamida. Unes parauletes de substàncies que ens poden
semblar més o menys estranyes, però que són les responsables
de que, quan nosaltres ens posem uns trossos de xocolata a la
boca, posteriorment ens sentim en un estat plaent i relaxat; i
de que, amb aquest consum, més o menys conscient, ens calmi
molt sovint la nostra apetència emocional.
En base a les creences populars, des de fa mil·lennis i fins
a l’actualitat, al cacau se l’ha arribat a catalogar com un
“superaliment”. Justificant-ho atenent als efectes antienvelliment, i protectors del càncer, de malalties cardiovasculars
i neurodegeneratives dels seus flavonoides; i, també que, tot
i el seu contingut greixós (i predominantment saturat), el seu
consum habitual pot ajudar a disminuir el colesterol total i el
“dolent”. Efectes fisiològics que ens poden arribar a fer pensar
que ens en beneficiarem si ens mengem un/s trosset/s de
xocolata cada dia. Però no..., no és així.
Hem de considerar que les xocolates habituals que tenim al
mercat, i que solen ser les que agraden més, contenen molts
sucres afegits (tranquil·lament, més de la meitat del seu pes),
i relativament poc de mantega i pasta de cacau (per sota del
40% en total); i que no són tauletes de 100 grams de pes amb
unes poc més de 500 Kcal. Per tant, cal anar en compte en les
eleccions, i saber contextualitzar bé quines formulacions de
xocolata ens solen vendre.
La millor elecció que podríem fer, per a menjar-ne a diari (o unes
quantes vegades a la setmana), seria no passar-nos d’un trosset
de 20 grams d’una xocolata que contingui a partir d’un 85% de
cacau. Si ens encanta la que conté un 99% de cacau, ens podem
considerar “herois i heroïnes” (afegint un somriure irònic).
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De portada

La Poma,
un dels restaurants més romàntics de Girona

Restaurant

C/ Cort Reial 16 - 17004 Girona
T. 972 21 29 09 - restaurantlapoma@gmail.com
www.restaurantlapoma.com

El restaurant La Poma és un dels establiments llegendaris de la ciutat de Girona,
situat al cor del barri vell. Ofereix una cuina elaborada i una variada i curiosa carta
de vins, tal i com ens permet intuir la decoració vinícola del local.

Recentment, s’hi ha fet una reforma per
condicionar i millorar la cuina per poder
oferir millor servei als clients. Al mateix
temps, s’ha aprofitat per renovar el local,
canviant el terra, la pintura i part de la
decoració.

En Carles Blanco i la Becky Guerrero el
regenten des de l’any 2010 i l’han fet un
indret acollidor i romàntic, mantenint,
això sí, l’essència i alguns dels plats del
restaurant, ja que La Poma té un recorregut d’uns quaranta anys.

Alguns dels plats clàssics, els “intocables” de La Poma són els “triangles de
blat amb brie i salsa de mango”, torradetes de xocolata amb oli i sal, el taco
de provolone amb sobrassada i mel o el
pastís de xocolata amb crema anglesa i
cacau que es combinen amb noves iniciatives creades per la parella. Segons en
Carles “mantenim aquests plats per als
nostàlgics i, així, a la vegada, els nous
clients que ens visiten poden tastar els
plats més tradicionals de l’establiment”.
A part d’aquests plats i altres que consten a la carta, compten amb un menú degustació, una proposta original i assequible a totes les butxaques. Com explica en
Carles Blanco “són plats pensats per a
compartir, consta d’un aperitiu; teula de
coco amb mató, anxova, olivada negra i
mel, quatre plats com, l’amanida de pernil d’ànec amb encenalls de foie i confitura de figa, caneló de pop i patata, taco de
provolone amb sobrassada i mel, picanya
al ximixurri i dues postres com el carrot
cake i el sorbet de mandarina amb coulis
de maduixa.
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Per regar-ho tot plegat, La Poma compta
amb una extensa carta de vins, de totes
les regions i amb noms molt divertits i
moderns. I és que a en Carles li agraden
molt els vins i en té un ampli coneixement.

Fotografies: Daniel Casanovas

Les focaccies també formen part de la
carta de sempre de La Poma, com la
Coca 4 formatges, la de botifarra blanca
o bé la de pollastre macerat amb herbes
provençals. “Anem canviant els plats”,
assegura en Carles “sempre anem innovant i introduint noves propostes”.

Obert cada vespre a partir de les 20.00 h
per sopar, el dimarts és el dia festiu.
La Poma es manté inalterable en un dels
indrets més emblemàtics de la ciutat
de Girona, al costat de la desapareguda
Granja Mora. Tingueu en compte que si
voleu dinar a La Poma hi podeu anar el
cap de setmana a partir de les 13.00 h.
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Perfil d’home

Joan Abras
Artista

Nascut a La Bisbal el 1949, Joan Abras és
un artista polifacètic: escultor, dibuixant,
pintor, ceramista i fins i tot dissenyador
de joies. Tot i que la seva obra està molt
estretament vinculada al paisatge i a la
figura de la dona, Abras acaba de presentar En Harmonia, una col·lecció de
pintures més abstracta i amb colors molt
vius. Hem volgut conèixer la seva particular visió del món.
Podem dir que l’obra principal de Joan
Abras és la cara d’una dona?
Sí, és la meva dona i les meves filles, el
que tinc a casa. Tota la meva obra fa referència al meu país i a l’Empordà, al mar i a
la dona. És tot el que he viscut en aquests
gairebé 50 anys de feina. He fet moltes
exposicions, a Barcelona, Madrid, Sevilla,
França, Itàlia, Holanda, Alemanya,...
Et consideres més escultor que pintor?
Em considero artista. Un gran amic meu,
en Jaume Font, em va dir un dia que jo
era un artista multidisciplinari. Tan aviat puc fer joies com quadres, publicitat, escultures,... Fins a dia d’avui, ho

Quan vas començar a desenvolupar la
teva faceta d’artista?
Vaig començar el 1967 quan treballava
amb un decorador i arquitecte de Girona,
gràcies als quals vaig entrar en el món
de la construcció i ens vam especialitzar
en la decoració de discoteques a la Costa
Brava. El 1970 vaig començar a fer cartells dels esports que es practicaven a la
caserna, a la mili. El 1972 vaig començar
a treballar el fang i a l’Escola de Ceràmica
de La Bisbal vaig començar a aprendre’n
l’ofici. Això em va esperonar a començar a

fer escultures.
Et preocupa que la teva obra es revalori
quan tu ja no hi siguis?
Gens. Em preocuparia que la gent que
tingués la meva obra, la cremés. El més
important per mi és que, d’entre tot el
que he fet, hagi deixat alguna empremta.
On podem veure les teves obres?
A Palamós, a Lloret, a Barcelona, a can
Barça, a Pamplona,... A Pamplona, a més,
en una plaça que es diu tramuntana.
Estem parlant d’obres molt grosses.
Entre 4 i 20 metres.
N’hi ha alguna que consideris especial
per algun motiu?
Com que totes les obres que he fet, les
sento, per mi totes són bones. Ara no
et sabria dir quina escollir. A Lloret, per
exemple, hi ha una façana d’un hotel que
em va costar molt, vaig estar penjat a 30
metres d’alçada treballant molt i, d’allò,
me’n recordaré sempre. A mi el que m’ha
agradat sempre és crear i quant més difícil és més m’agrada. El que passa ara és
que tenim aquest minimalisme, un problema per alguns artistes com jo.

abrasart49@gmail.com

“En aquests moments
he explotat
en una nova línia
més abstracta”

he fet gairebé tot.
Ara veiem que la
teva última obra és
més abstracta?
Hi ha una cosa molt
important i és que
has d’explotar i jo
en aquest moment
he explotat dins
d’una nova línia que pot ser abstracta,
surrealista i hi barrejo tot el que jo he fet
en la meva vida amb uns colors molt vius,
potents. Són els últims colors que sento
perquè hi ha moments que necessites ensenyar el que portes dins, les teves entranyes i és el que he fet. No és que jo m’hagi
reinventat. Jo continuo sent el mateix. Ara
estic en un impàs, de decidir si continuo
amb aquest tipus d’obra o torno al que
feia abans. Sempre hi ha aquell moment,
en l’artista, que pots estar insegur però ja
he complert 68 anys i ja estic segur gairebé de tot.

*La croket estarem a la fira de mostres, al firatast i al fòrum gastronòmic
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S’està coent...

Fòrum Gastronòmic 2017
el novembre a Girona

La ciutat de Girona es prepara per convertir-se, un cop més, en referent gastronòmic amb la celebració del Fòrum
Gastronòmic del 19 al 21 de novembre.
Després de l’èxit de les últimes edicions
a Barcelona i Coruña, el Fòrum arriba
a Girona amb més espai firal que mai i
amb un intens programa d’activitats.
L’espai firal creix un 30% respecte la
passada edició de Fòrum Gastronòmic
Girona 2015. Aquest creixement aportarà a l’esdeveniment més empreses, més
novetats i més oportunitats de negoci.
L’edició 2017 seguirà amb el mateix model que tan exitós ha resultat, un gran
espai firal amb representants dels sectors de la distribució, la producció d’aliments i begudes, el foodservice o l’equipament i la maquinària, entre d’altres.
En total, més de 200 empreses ompliran el recinte firal. D’aquestes, més de

tat culinària. El programa compta amb
una notable representació de cuiners
catalans, com Pere Planagumà (Rom),
Eduard Xatruch i Mateu Casañas (Compartir), Marc Gascons (Els Tinars), Joan
i Josep Roca (El Celler de Can Roca), entre molts altres.
70 participaran per primera vegada al
Fòrum demostrant que l’esdeveniment
és un magnífic aparador per al sector.
La resta són empreses que repeteixen
el que també indica l’alt grau de fidelitat dels expositors. Majoritàriament
hi prendran part empreses catalanes i
espanyoles però també hi haurà presència internacional amb empreses d’Itàlia,
Holanda, França i Bèlgica.
En aquesta edició l’eix temàtic de les
activitats posarà el punt de mira entorn
la gastronomia sostenible i la diversi-

Com a novetat i per primera vegada,
aquest any tots els guanyadors del premi Cuiner de l’Any, organitzat conjuntament amb La Vanguardia, pujaran
dalt de l’escenari per oferir una sessió
conjunta com a prèvia de l’entrega del
guardó d’enguany. Els protagonistes
seran Oriol Llavina (El Cigró d’Or) premiat el 2009, Dani Lechuga (Caldeni) el
2011, Albert Marimón (La Cava) el 2013,
Albert Ortiz (Axol) el 2014, Diego Alías
(Ca l’Amador) el 2015 i Vicent Guimerà
(L’Antic Molí) el 2016.

Fotos de Pere Duran
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RESTAURANT
LA BRASA DE QUART
M e n ú

i

C a r t a

Caps de setmana sopar i ball
MENÚ DIARI: 11 EUROS / MENÚ CAP DE SETMANA: 18 EUROS

Una cuina per repetir!!!
Carretera de Girona a Quart.
A 3 km de Girona centre (Zona La Creueta)
17242 QUART-GIRONA

T. 972 298 034
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Els nostres xefs

Manolo Ruíz
Fundador i propietari del restaurant Can Manolo
Manolo Ruíz dirigeix un dels restaurants més emblemàtics de Girona, l’Asador Can Manolo, que va començar a la carretera Barcelona per passar, després, al Pont de la Barca, en un entorn privilegiat prop del riu
Onyar. Ara fa dos anys que aquest establiment s’ha tancat i en Manolo s’ha centrat en l’altre Can Manolo
que va obrir el 2012 a l’edifici Cinc de Girona. Amb un local totalment reformat i una àmplia oferta de vermuts, l’establiment manté els plats tradicionals, especialment les patates Can Manolo.

Quan vas començar en el món de l’hostaleria?
Vaig començar a treballar al restaurant
La Rosaleda de Girona. Al cap de dos anys
vaig deixar l’ofici de cambrer, vaig ser dependent d’Adroher Hermanos i Electrolux
perquè volia ser ciclista i buscava feines
per compaginar amb aquest esport. Vaig
estar fins els 20 anys competint. Als 22,
després del servei militar, vaig començar
a treballar en el món dels pernils i embotits enfocat directament al món de la
restauració. El 1992 vam fundar el primer
Can Manolo a la carretera Barcelona. El
2002, l’Asador Can Manolo i el 2012, Can
Manolo Cinc, on estem centrats actualment.
Vas començar amb la mateixa cuina que
fas ara?
Vam començar amb una cuina molt senzilla que seguim mantenint. A poc a poc,
hem anat ampliant plats, també senzills
però amb un toc molt personal. Tots els
plats de la nostra carta els preparem al
moment. Per això, sempre recomanem
compartir els primers plats per tenir
temps per a fer-los.
De la carretera Barcelona ja vas obrir el
restaurant al Pont de la Barca?
Sí. Quan parlo de la història de Can Manolo em salten les llàgrimes perquè no ha
estat gens fàcil i és un orgull per mi haver
aixecat, en tan poc temps, el nom de Can
Manolo i convertir-lo en un clàssic a Girona. Una de les claus de l’èxit del primer
local a la carretera Barcelona va ser, a
part de la qualitat dels productes, les fotos que vaig començar a penjar-hi de les
personalitats que ens visitaven, primer
provinents del circ, per la meva familiaritat amb aquest món, i després d’altres

“Hi ha plats que,
si els menges amb les mans,
són més bons”
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amics que em visitaven. A Girona, que ens
coneixem tots, quan venien alguns clients
per primera vegada quedaven sorpresos
quan veien la foto d’algun amic o conegut
seu penjada a la paret i, després de l’àpat,
em demanaven una foto amb ells perquè
també volien aparèixer en el mural.
Quines són les personalitats que han
vingut a Can Manolo?
Algunes de les primeres cares famoses
que ens van visitar van ser l’actor i presentador Àlex Casanova, Regina Do Santos, jugadors de bàsquet de Girona, Valvi,
Gerard Darnés que va fer que Can Manolo fos el local de trobada dels jugadors,
l’actual entrenador de bàsquet del Real
Madrid, Pablo Laso, artistes de cine i televisió com Laia Marull, Tristán Ulloa, Álvaro de Luna de la sèrie Curro Jiménez,...
Després, a l’Asador encara vam tenir visites de més alt nivell. A poc a poc vam
anar omplint les parets de bons records
i bones anècdotes que algun dia explicarem en un llibre.

Al Cinc hi segueixen els plats més típics
de Can Manolo?
Sí. La majoria de clients, quan venen a
Can Manolo ja van amb la idea dels plats
que compartiran: l’amanida de tomata, el
pernil o els embotits ibèrics, les croquetes, els calamars a l’andalusa i, sobretot,
les patates Can Manolo amb xoriço, pernil o gules. També el filet de vedell a l’all.
Aquests són els primers plats i els que no
podem oblidar són el cochinillo i el cordero lechal de Burgos, fets al forn i, tot
plegat, regat amb una bona carta de vins i
caves. A més, al Cinc tenim servei de cafeteria i fem esmorzars, vermuts, dinars
amb menú diari, berenars i sopars. També s’hi poden veure els partits de futbol
de la Lliga, la Champions i els del Girona.
Obrim a les 9 del matí fins les 12 de la nit,
els dilluns tanquem.
Com veus l’hostaleria actualment?
L’hostaleria és un ofici que no s’aprèn en
dos dies i tenim el problema dels horaris i dels dies festius. Jo dic que tenim un
restaurant informal però amb una mica
de gràcia i sempre he intentat que els
clients se sentin com a casa. Quan venen
a menjar cochinillo lechal amb corbata i
ben vestits el primer que els dic és que es
treguin l’americana i la corbata i que es
posin còmodes perquè hi ha plats que, si
els menges amb les mans, són més bons.
Un dels teus avantatges és que tu coneixes molt bé els teus clients.
La majoria dels nostres clients tenen
plena confiança i només m’han de dir
quantes persones seran. Sempre intento
quedar el màxim de bé i que els costi el
menys possible. A Can Manolo, la relació
qualitat-preu és molt bona.
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No et perdis...

Dpol@pol
viatges fets a mida

pol posa a l’abast dels apassionats del
motor.
Heu estat mai al bressol del golf? Dpol@
pol us organitza una experiència única visitant el camp de Saint Andrews i els mítics camps de la Masters, el British Open,
US Open, US PGA, arreu del món. I un no
pot passar per Escòcia sense conèixer tot
el que envolta la cultura del whisky i la
seva particular gastronomia.

Dpol@pol viatges és una agència de viatges vinculada al grup internacional
“clickviaja”. És un projecte nascut el mes
de maig de 2017 i establert al cor de la
ciutat de Girona, just a la Rambla Llibertat.

que, quan algú entra per preparar el viatge de les seves vacances, espera que tot
surti rodó, que l’experiència sigui inoblidable, que aquells estalvis que ha destinat a preparar el viatge li aportin quelcom
especial.

Un escocès i un català s’han proposat
fer realitat el seu somni de tota la vida:
que els seus hobbies es converteixin en
la seva feina. I a més, un somni compartit entre dos bons amics que es complementen en les seves aptituds i competències, què més es pot demanar?

És per això que un dels principis de
Dpol@pol és arribar allà on internet no
arriba. Això implica personalitzar el viatge a partir del perfil de cada persona,
dels desitjos que manifesta, d’allò que
l’il·lusiona, i del ritme amb què vol gaudir
de l’experiència.

En Víctor és un apassionat dels viatges i
l’aventura. Quan puja sobre la seva moto,
res més té sentit, només la carretera i el
paisatge, l’exploració de noves contrades,
la immersió en noves cultures, el contacte amb la gent i la sensació de llibertat.
Un enginyer amant de l’aventura que
aporta la seva visió logística i capacitat
organitzativa per liderar la part comercial
i de màrqueting de l’agència.

L’eslògan i, potser el que millor defineix
la visió de l’agència, és “The world is your
oyster”. El món és la teva ostra, explora
cada racó, observa, pren-te el teu temps,
i segur que hi trobaràs la teva petita perla
per emportar-te de record.

En Donald gaudeix practicant el golf, navegant i veient partits de rugbi. Activitats
que l’entusiasmen i li encanta compartir
amb qui vulgui contagiar-se de la seva
passió. Un advocat que sap gaudir de la
vida i aporta el rigor necessari a la part
administrativa, contractual i de seguretat.
De l’embrió d’aquests interessos i aptituds n’ha sorgit un projecte que vol tenir
present, per davant de tot, que vendre
viatges és vendre il·lusió. Avui dia, patim
un ritme de vida trepidant i Dpol@pol sap

Dpol@pol, a més d’oferir qualsevol paquet estàndard, com totes les agències
de viatges, s’ha especialitzat i professionalitzat en viatges relacionats amb el
món del motor, el golf, i la gastronomia.
A qui no li agradaria una aventura amb la
seva moto travessant El Marroc i gaudir
de les dunes i paisatges del desert o perdre’s per les carreteres de l’Índia sobre
una mítica Royal Endfield, o creuar d’est
a oest els Estats Units seguint la històrica ruta 66 cavalcant damunt d’una Harley
Davidson, o visitar la fàbrica de Trumph i
fer un tour pel Regne Unit, o arribar fins
al Cap Nord sobre dues rodes. Aquestes
són algunes de les propostes que Dpol@

Dpol@pol també ha pensat en aquells turistes que visiten les nostres comarques
i els vol fer descobrir la nostra ostra particular, per això els ofereix sortides a la
Garrotxa, al Pla de l’Estany o a l’Empordà
amb una passejada amb barca descobrint
grutes i coves i culminant amb una esplèndida arrossada a la platja. L’objectiu
és que ells també s’enduguin la seva perla de record.
A tothom qui vulgui aprofitar uns pocs
dies de pont o de vacances de curta durada, Dpol@pol els ofereix un assortit d’experiències: paquets d’esquí al Pirineu, a
Sierra Nevada, excursionisme i esports
d’aventura al Pirineu, submarinisme o
snorkel a la Costa Brava, i per aquells
que disposen de més temps, la proposta és esquí a Barloche (Argentina) o a
les Muntanyes Rocalloses (Estats Units),
submarinisme o snorkel al Carib o a Austràlia.
Per aquells que els agrada viatjar per
lliure, Dpol@pol prepara viatges autoguiats amb autocaravana per USA, Austràlia, Nova Zelanda, Escòcia o qualsevol
indret que l’interessat anheli descobrir.
I si es tracta de crear situacions especials, no podríem oblidar els viatges de
noces als indrets més romàntics del món
o els creuers per tots els nostres mars i
oceans. I també els circuïts pensats per a
sèniors, l’època daurada es mereix l’experiència més ben cuidada.
I perquè qualsevol experiència sigui perfecta, Dpol@pol sap que cal cuidar la
bona taula. A totes les propostes hi ha
elements gastronòmics o enològics que
aporten al viatger un valor afegit a l’aventura de viatjar.
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Rambla de la Llibertat, 40
17004 Girona
T. 972 09 17 20
dpol2pol@clickviaja.com
www.dpol2pol.clickviaja.com
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La Recepta

Conill a la rabiosa

David Saura

Restaurant Aiguaviva
INGREDIENTS:
• 1 conill d’1,2 kg
• 1 cabeça d’alls pelada
• 1 cirereta picant
• 100 ml de caldo de carn
• 1 ceba petita
• sal
• pebre
• oli
• conyac
• 1 copa de xerès sec
ELABORACIÓ:
Tallem el conill a talls petits. Laminem els
alls. Tallem la ceba i la cirereta a juliana.
Salpebrem el conill i hi afegim un raig de
conyac.
En una cassola amb oli hi afegim els alls
laminats i la cirereta i, quan tingui una mica
de color, hi afegim el conill. Un cop el conill
està daurat, hi afegim la ceba i el posem al
forn a 180 graus durant un quart d’hora.
Un cop passat aquest temps, afegim la copa
de xerès sec, ho deixem reduir i hi afegim el
caldo que ens ho farà lligar.
Rectifiquem de sal i, si es vol més picant,
hi podem afegir una mica de pebre vermell
picant.
Si es vol, també s’hi poden posar herbes
aromàtiques (llorer, farigola, romaní,...).

T. 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. Terrassa interior
per esmorzar, dinar o sopar.
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La recepta

Pollastre marinat en iogurt
amb llimona i alfàbrega

Pilar Criado

Les receptes que m’agraden

(recepta lleugera)

Avui una recepta de pollastre, una idea
que està per tirar coets de bona, que es fa
en un plis-plas sense quasi embrutar res
a la cuina i el millor de tot, súper lleugera
i molt sana.

Preparació:

El pollastre sense pell és molt sa però
molt avorrit i, al marinar-lo en iogurt,
l’àcid del iogurt actua sobre la carn i la
torna més tendra i sucosa i, a sobre, sense
gens de greix i sense embrutar estris.
Pots adaptar aquesta recepta, sempre
amb la base del pollastre sense pell i el
iogurt afegint el que et vingui de gust o el
que tinguis per casa: herbes, envinagrats,
salses com soja o mostassa...

Netegem bé el pollastre sota l’aixeta, l’eixuguem amb paper de cuina i retirem les
possibles restes de greix i pell que pogués tenir. Salpebrem i reservem.

Ingredients
(per a 6 persones):
• 4 quarts de pollastre per la meitat
o 8 cuixetes, tot net i sense pell ni greix
• 1 llimona
• 1 manat d’alfàbrega fresca
• Sal marina i pebre negre acabat de
moldre
• 1 iogurt
• Bosses per coure al forn

Posem el forn a escalfar a 180º les bosses per rostir no suporten temperatures
superiors als 200º.

Ratllem la pell de la llimona amb cura
de ratllar només la part de pell de color
groc, no la blanca doncs amarga.
Piquem l’alfàbrega reservant unes fulles
per decorar.
En una bossa de rostir posem el iogurt,
el pollastre salpebrat, la ratlladura de
llimona i l’alfàbrega picada, tanquem la
bossa i sacsegem amb cura perquè el
iogurt i la resta d’ingredients cobreixin
bé tot el pollastre. També podem barrejar-ho tot en un bol, passar-ho després
a la bossa de rostir i tancar la bossa tot
seguit. Guardem la bossa a la nevera.
El pollastre ha de marinar-se amb el
iogurt com a mínim una nit, encara que
pot estar a la nevera fins a 3 o 4 dies, així
que és ideal per preparar diverses bosses
amb diferents marinats i tenir-les a la nevera fins al dia d’utilitzar-les.

Un cop el pollastre marinat, introduïm la
bossa al forn durant una hora aproximadament, si els trossos de pollastre són
molt grans podem deixar la bossa més
temps, encara que el pollastre es faci
molt no quedarà sec en estar dins d’una
bossa hermètica amb tot el marinat.
Un cop el pollastre estigui rostit traiem la
bossa del forn, l’obrim amb compte de no
cremar-nos, doncs sortirà un vapor molt
calent en obrir la bossa, i aboquem tot el
contingut en una paella àmplia. Veuràs
que surt molt líquid ja que el pollastre ha
deixat anar molt de suc i el iogurt també
s’ha liquat, ara hem de posar la paella al
foc ben fort perquè s’evapori tot el líquid
sobrant i la salsa adquireixi la consistència desitjada.
Servim el pollastre marinat en iogurt amb
llimona i alfàbrega amb grills de llimona,
unes fulles d’alfàbrega fresca picada i algunes senceres per decorar i llest. Més
fàcil i ràpid impossible! I queda tendríssim i molt saborós.
Aquesta recepta la tinc publicada al meu
bloc Les receptes que m’agraden amb fotografies del pas a pas, si tens cap dubte
no dubtis a visitar-lo o fer-me saber en
què puc ajudar-te a través de les meves
xarxes socials.
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RESTAURANT CAN PERE
– NOVA DIRECCIÓ –
• Menú diari a 11 euros i carta
• Cuina casolana i de temporada
Obert cada dia a partir de la 9 del matí
amb esmorzars de forquilla, dinars i sopars
Menús especials per a colles i grups

Ctra de França, 185
SANT JULIÀ DE RAMIS

(Antic restaurant la Perla i can Darnés)

Telefons:
972 20 21 22 - 653 30 06 00
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LLIBRES

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

Menú dia
ri
Carta
Menú deg
ustació

RESTAURANT

CINC

Esmorzars de
forquilla
Brioixeria
Entrepans

Vermuts caso
Cerveses de lans
Especialitats ve tot tipus
rmu
Calamars an ts Espinaler
dalu
Pop gallega sa
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La recepta dolça

Flam de mató
amb encenalls
de xocolata
Ingredients:

• 200 cc de llet
• 4 ous
• 250 g de mató
• 150 g de sucre
• Caramel líquid
• Per la decoració: encenalls de xocolata

Lluís Blanch

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

Procediment:
Posem en un cassó la llet i el sucre a bullir. A part, en un vol, els ous i el mató. Hi
passem el braç elèctric per desfer-ho.
Quan la llet bulli, ho barregem tot plegat. A continuació, omplim els motlles, prèviament untats amb caramel líquid. Coem al bany maria 20 minuts a uns 200 ºC.
Un cop cuits i freds, els decorem amb encenalls de xocolata.

Història:
El mató és un tipus de formatge que s’obté de la llet de vaca, ovella o cabra. Un
producte d’origen català que apareix al
Llibre de Sent Sovi del segle xiv que durant
l’Edat Mitjana era molt popular i el solien
perfumar amb aigua de flor de taronger.
El mató es fa servir en diversitat de plats
dins la gastronomia. Avui hem presentat
un flam de mató amb encenalls de xocolata.de pessic amb trossets de poma
cuita.
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- 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

Crta. 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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Diploma de

Els còctels

Sommelier
Mariona Vilanova

Barmaid professional

Cocktail Trasto
Ingredients
Amb el suport de la Facultat d’Enologia de la Universitat
Rovira i Virgili, la Diputació de Girona, l’Institut Català de
la Vinya i el Vi, l’Associació Catalana de Sommeliers i els
Mestres Tastavins i Cellerers de Catalunya.

• Sucre al gust
• 1 meitat de llima natural
• 1 meitat de kiwi
• 1 raig puré de pera
• Acabar amb suc de poma

Nykteri’s Cocktail Bar

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

En un got baix i ample posarem el sucre. Tot i que la quantitat és
a gust del consumidor, amb una cullerada de cafè amb llet seria
suficient. A continuació, afegirem la llima natural i el kiwi que,
prèviament, haurem tallat en dos o tres trossos. Amb l’ajuda d’una
mà de morter, ho aixafarem tot fins que ens quedi ben triturat. Tot
seguit, posarem un raig de puré de pera i omplirem el got amb
gel picat fins dalt. Acabarem la combinació amb suc de poma i la
decorarem amb una flor i unes tires de llima.
Qui ha dit que no prendre alcohol és un problema? Cada cop hi
ha més gent que busca alternatives als refrescos o als típics sucs
pels motius que siguin però a la vegada, en alguns casos, senten
que prendre un cocktail sense alcohol és sinònim de tenir poc glamour. Res més lluny de la realitat. Aquesta demanda ha donat peu
a que molts bartenders es dediquin a consciència a crear combinacions sense alcohol, Mocktails, altrament dits. Aquestes begudes poden ser, de vegades, tant o més glamuroses a nivell visual i
gustatiu que qualsevol altre cocktail amb alcohol gràcies l’àmplia
gamma de productes que actualment ens ofereix el mercat.

OBJECTIUS
• Formar professionals en el coneixement del món de la vinya i el
vi. Aprendre la metodologia de l’anàlisi sensorial i el seu vocabulari. Coneixement de les zones vitivinícoles del món.
• Dominar el concepte de maridatge per saber identificar les begudes que combinen amb les diferents ofertes gastronòmiques.
• Facilitar la incorporació al mercat laboral a tots els alumnes que
participin en el programa.
PERFIL
Destinat a professionals de l’hostaleria i restauració, promotors i
comercials de vins, botigues especialitzades, gestors d’enoturisme així com a “wine lovers” o aficionats al món del vi que desitgin
ampliar d’una manera científica els seus coneixements vitivinícoles i enoturístics.
METODOLOGIA
La formació consistirà en classes teòriques i sessions pràctiques,
en tast de vins i maridatges, així com mitjançant visites a cellers.
CALENDARI
Inici curs: 17 octubre 2017 / Finalització curs: 17 de maig
Dies: Dimarts, dimecres i dijous / Horari: De 17:30 a 20:30 h
Lloc: Casa Cultura de Girona, Aula 2, planta 2a
Informació: info@ensesawines.com
Telèfon: 616 786 975 - 676 616 563

Aquest és el cas del Trasto, una proposta visualment molt atractiva amb tocs verds i grocs on la fruita i les notes cítriques es combinen a la perfecció. El resultat és un cocktail refrescant, afruitat
i subtilment dolç que farà les delícies d’aquells que vulguin sortir
sense tenir por de bufar al final de la nit.
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MOSSEGADES
“Guia Viu Girona”, un recull gastronòmic de la cuina gironina
L’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona (AHTGR) edita, per primera vegada, una guia gastronòmica de
Girona en format butxaca amb l’objectiu de
disposar d’una eina pròpia de promoció de
la cuina gironina i de la qual els gironins
i visitants en podran disposar de manera
gratuïta.
La “Guia Viu Girona” recull un total de 149
establiments gastronòmics gironins presentats amb les seves dades de contacte
i categoritzats segons el seu tipus de cuina. A més, d’un llistat de 41 allotjaments
també classificats segons el tipus d’establiment.
Els 15.000 exemplars que s’han editat,
tots ells en català, castellà i anglès, seran repartits gratuïtament des de tots els
allotjaments pertanyents a l’AHTRG. S’han
escollit els allotjaments com a punts de difusió perquè se’ls vol donar aquest recurs
per poder-lo oferir com a servei als seus
clients. Una eina per a mostrar la gastronomia de Girona que aportarà un valor afegit als seus establiments.
En aquesta guia, els lectors podran trobar-hi els establiments gastronòmics ordenats per les categories de cuina asiàtica,
d’autor, de mercat, tradicional, italiana,
tapes, bar/cafeteria i nit, a més d’un mapa
a darrere per poder-los situar juntament
amb els allotjaments. A cada establiment
també s’hi especifica una petita llegenda amb alguns serveis bàsics que ofereix
(Wifi, aparcament, producte de proximitat,
accés per a persones amb mobilitat reduïda i classificació econòmica) i indicacions
relacionades amb al·lergènics i opcions
vegetarianes i veganes.

El president de l’AHTRG, Josep Carreras,
descriu aquesta guia com “un recopilatori
de la pluralitat gastronòmica que brinda la
cuina gironina, amb la seva gran varietat
de gustos i tendències. Una eina que vol
ser un recurs pràctic i còmode per a tots
els paladars que vulguin gaudir-ne”.
La presentació de la guia s’ha dut a terme
al restaurant “Cal Ros”, restaurant gironí
de tota la vida reobert recentment al públic
amb imatge, cuina i direcció renovades. Un
parel·lelisme amb la guia que es tradueix
en la unió entre la tradició i la modernitat,
fet que s’ha volgut plasmar en aquest recull barrejant la cuina típica gironina amb les
opcions més innovadores.
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Viu cuidant-te

Raïm

(Vitis vinifera L.)

DOLÇ I ANTIOXIDANT
A Europa el raïm es cultiva des de temps
prehistòrics.

PROPIETATS NUTRICIONALS
La composició del raïm pot variar lleugerament segons si es tracta de raïm blanc o negre. En general, el seu contingut en sucres,
Glucosa i Fructosa, és major que en altres
fruites, característica que fa que sigui més
calòrica. El seu contingut en fibra, principalment soluble, dependrà del gruix de la seva
pell i de la quantitat de llavors que continguin
els seus grans. I pel que fa a les vitamines i
minerals el raïm destaca per la seva densitat
en Àcid fòlic, Vitamina B6 i Potassi. També
aporta una alta quantitat de fitonutrients,
reconeguts com a substàncies beneficioses
per la salut, que trobarem en major o menor
quantitat de nou, segons la varietat de raïm,
sent major una vegada més en el raïm negre.

PER A QUI POT SER BENEFICIÓS
Diferents estudis mostren que els compostos fenòlics com els antocians, tanins i flavonoides, responsables del seu color, gust i
potent acció antioxidant, poden tenir efectes
preventius davant patologies degeneratives com les cardiovasculars, alguns tipus
de càncers, trastorns neurodegeneratius i
d’altres com les catarates. Sent una fruita
a destacar per tots aquells que presentin
antecedents familiars amb alguna de les
patologies citades.
També és una fruita interessant per a qui
pateix estrenyiment, ja que el seu contingut
en fibra presentarà un lleuger efecte laxant,

per les embarassades pel seu contingut en
folats, per tal que el fetus es desenvolupi
adequadament, i en casos d’hiperuricèmia,
litiasis renal i hipertensió arterial pel seu
efecte diürètic.

ELECCIÓ I CONSERVACIÓ
En el moment de la compra, per escollir-lo
en el punt de maduresa òptim, el truc està
en agitar el raïm, molt suaument, per tal
d’observar si els grans es mantenen estables. En cas de caure’n algun significaria
que està massa madur.
Una vegada a casa, el raïm es conserva durant molt de temps en perfecte estat si s’es-

cull en el punt just de maduresa. En el frigorífic es conserva en bones condicions durant
aproximadament quinze dies. I perquè conservin tot el seu gust es recomana treure’l
de la nevera una hora prèvia de ser ingerit.

TREU-NE PARTIT
El raïm es pot ingerir com a fruita fresca,
en macedònia, en batut, com ingredient a
diferents postres i afegit en els cereals de
l’esmorzar o a les amanides. També combina molt bé amb els formatges.
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Viu cuidant-te

Porro

(Alium porrum, L.)
DELICIÓS I SALUDABLE
El verdader origen del porro no es coneix
amb certesa, ja que mai s’ha trobat una
varietat silvestre. No obstant, es creu que
procedeix d’Orient pròxim, concretament
d’Egipte. Durant l’Edat Mitjana el seu consum es va estendre per Europa i d’allà a la
resta del món. Actualment és extensament
consumit a Gran Bretanya, França, Bèlgica,
Holanda, Dinamarca, Espanya i Itàlia. Concretament a Espanya, es cultiva sobretot en
el Nord.
La temporada del porro comença a principis de tardor i finalitza a la primavera, trobant-lo en el mercat durant tot l’any.

PROPIETATS NUTRICIONALS
El porro és una hortalissa baixa en calories, ja que és rica en aigua. Aporta fibra en
quantitats importants i és font de vitamines,
Betacarotens, Vitamina C i Folats, i minerals com el Calci.

PER A QUI POT SER BENEFICIÓS
El contingut en fibra del porro fa que sigui
un aliment interessant pels que presenten
restrenyiment ja que els estimularà el trànsit intestinal. També, pels que segueixen
una dieta d’aprimament, ja que els ajudarà
a mantenir-se saciats i pels que presenten
colesterol elevat, ja que els ajudarà a equilibrar-lo.
Altres propietats interessants d’aquesta
hortalissa són gràcies a l’inulina, contribuint a la reducció del risc de patologies
degeneratives com malalties cardiovasculars, diabetis tipus 2, obesitat, osteoporosi o
càncer, mitjançant la fermentació, estimulació del sistema immunitari, augment de la
biodisponibilitat de minerals i metabolisme
de lípids.

Marta Cot

Dietista - Nutricionista

TREU-NE PARTIT
El porro s’ingereix cuit i per respectar la
seva riquesa en minerals, és preferible cuinar-lo al vapor. Sobretot, s’ha d’aprofitar la
part verda del porro per exemple afegint-la
en les sopes.

Per últim, gràcies al seu contingut en flavonoides el porro té un paper protector davant
el desenvolupament d’aterosclerosi i altres
patologies cerebrovasculars.

ELECCIÓ I CONSERVACIÓ
En el moment de compra s’haurien de tenir
en compte que la tija sigui blanca, recta i
consistent, sense marques i zones gruixudes, i que les fulles presentin un color verd
fosc.
Una vegada a casa, es mantenen en bon
estat en el frigorífic durant dues setmanes.
I una vegada cuinats, s’han d’ingerir en un
màxim de dos dies perquè no resultin indigestos. En cas de congelar-los duren uns
tres mesos, i s’aconsella cuinar-los congelats perquè no perdin textura i gust.

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 Iniciativa

El Xef Pere Planagumà
obre el ROM Restaurant i Taverna
a Roses
El xef de la Garrotxa, Pere Planagumà ha deixat la cuina del
restaurant Les Cols d’Olot, de 2
estrelles Michelin, després de 15
anys, i ha obert, aquest estiu, un
nou establiment a Roses: el ROM
Restaurant i Taverna.
És molt difícil prendre una decisió així?
Difícil no però sí que són decisions molt
meditades i pensades. Són moments de la
vida que arriben i s’han d’afrontar amb molta
il·lusió.
El ROM ja funciona a ple rendiment?
El ROM taverna, sí. Sota el paraigües de ROM
obrirem un restaurant més endavant, de cara
a la tardor, i ara el que tenim obert al Passeig
marítim, 43 de Roses és la taverna. De fet són
dues propostes. La taverna és una proposta
marinera que entronca amb el nostre entorn,
amb el peix fresc de Roses lligat amb la
tradició culinària de l’Empordà, de la província
de Girona, catalana de fet. El restaurant, la

idea que tinc, és fer un menú degustació, una
proposta completament diferent a la taverna,
però sí que també tindrà relació amb la cuina
tradicional catalana i més d’avantguarda.
Com a cuiner, què t’aporta tenir dos espais
tan diferents?
Molta il·lusió per poder cuinar que és el nostre
objectiu i cuinar molt, cuinar gustós amb una
sèrie de diferents propostes. No estem tancats
a res. La proposta contempla el peix fresc,
però també la carn, a la tardor-hivern també
hi haurà plats de caça, plats de combinació de
cuina marinera i de muntanya, és a dir, ens
aporta molta felicitat.
Al restaurant és on hi trobarem més el teu
segell en plats d’alta cuina?
Tant a la taverna com en el restaurant, hi
estem molt il·lusionats. En aquest projecte,
anem de la mà amb l’Albert Lorenzo, que és
el cap de pastisseria, i en Nico Aumada, que
és el cap de cuina, i les ganes que tenim és
de cuinar molt, que els plats tinguin aquesta
empremta marinera i creativa i això es veurà
reflectit, ara mateix, a la taverna però també
es veurà en el restaurant.

Què és el segell d’un cuiner?
És la marca, la passió, la firma del plat. En
cuina més creativa és una cuina més personal,
la cuina que tu sents o el que t’agrada cuinar
que és el que vols posar en el plat i servir al teu
comensal. La nostra fita és encetar un camí
davant de mar i que aquest tingui personalitat.
Que sigui un camí genuí que alhora vol dir amb
una cuina treballada, ben elaborada, ben feta i
una cuina personal.
Aquest punt mariner serà el punt més
diferenciador respecte Les Cols?
A vegades comento que encara estic baixant.
El procés no és molt ràpid però sí que és molt
il·lusionant. Tenim una despensa molt bona,
els coneixements de cuina lògicament també
els tenim, sabem el que ens agrada menjar, el
que volem que sigui aquesta taverna i això és
el que volem transmetre.
Després de 15 anys en un restaurant com Les
Cols, què t’has emportat d’allà?
Les Cols és una marca molt important per mi.
Hi he passat 15 anys, ens coneixem de tota la
vida i me n’enduc molts aspectes. Us en podria
dir mil i un.

· 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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La Recepta

Eva Olivares

www.evacuinera.cat

Crema de carbassa amb gambes a la taronja
Ja s’apropa la tardor, arriben els dies més frescos i ens ve de gust gaudir d’una crema calenta que ens ajudi a recuperar la temperatura.
La crema de carbassa és reconfortant, molt nutritiva i sana. En aquesta ocasió li donarem un toc especial acompanyant-la d’unes
gambetes que saltejarem amb taronja i ho acabarem amb un sèsam torrat, perquè ens aporti el toc cruixent.
Espero que la prepareu a casa, de ben segur que agradarà a petits i grans!
Ingredients
(per a 4 persones):
• 300 g de carbassa
• 2 pastanagues grosses
• 1 ceba
• 2 o 3 tasses d’aigua o brou
de pollastre o verdures
• 100 g de gambetes
• 1 taronja
• oli d’oliva verge extra
• sal
• pebre
• sèsam torrat (per a la decoració)

Som-hi!
Comencem tallant la carbassa, les
pastanagues i la ceba a trossos mitjans.
No cal que els talleu gaire petits perquè
més tard ho triturarem tot.
Saltegeu amb oli d’oliva a la mateixa
olla on preparareu la crema, així tindrà
més gust.
Afegiu aigua o brou fins a cobrir les
verdures i cuineu durant 5-10 minuts
a l’olla ràpida o 25 minuts en una olla
normal.
Rectifiqueu de sal i pebre i tritureu fins que quedi ben fi.
Poseu oli d’oliva en una paella i afegiu-hi un raig de suc de taronja. Saltegeu-hi les gambetes i abans d’acabar ralleu-hi una mica de
la pell de la taronja.
Emplateu la crema amb les gambetes al mig i decoreu amb sèsam torrat. Podeu acompanyar-la d’unes torradetes de pa o crackers
per a que sigui un àpat encara més complet.
Bon profit!
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R E S TA U R A N T

SAGARDOTEGI

Carrer Bonastruc de Porta, 4 · Tel. 972 225 975 · GIRONA
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El racó de l’Acadèmia

Les varietats catalanes del tomàquet
A Catalunya se’n conreen els següents:

El tomàquet és el rei de la dieta
tradicional catalana. Cru o cuit,
està present en la majoria de
plats. Estem segurs que tot bon
català opina que el pa amb tomàquet és un dels millors invents
culinaris. Una senzilla recepta
on només cal pa (de pagès sempre!), sal, oli d’oliva i tomàquet (si
pot ser de branca, millor). I per
aquells que no en tenen prou, una
mica d’all.
Encara que sembli estrany per alguns, el tomàquet és una fruita i
no una verdura. Un altre fet curiós
és que aquest producte tan català
va arribar a la nostra terra a través
dels vaixells dels conqueridors
espanyols. És originari d’Amèrica
Central i el seu nom deriva de la
paraula “nàhuatl”, que significa
“fruit amb melic”.
Pel que fa al seu valor nutricional, el tomàquet ens aporta grans
quantitats de potassi, magnesi i
vitamines de tipus B. És ric en fibra, que ajuda a regular el trànsit
intestinal, i en licopè, un antioxidant molt poderós que es troba
en el pigment natural dels tomàquets. Es tracta d’una substància
que protegeix les cèl·lules dels radicals lliures responsables de les
malalties cardiovasculars, de l’envelliment i del càncer. Com a dada
negativa, el seu principal component és l’aigua i fa que tingui un
valor energètic molt baix.
Molta gent es pregunta si un tomàquet s’ha de menjar amb pell
o sense. La resposta és menjar-lo
amb pell, ja que aporta molta més
fibra al nostre organisme. Però
entrem en matèria.

Tomàquet de pera de Girona: varietat molt
apreciada. Se serveix cru en amanides per la
seva dolçor i es troba sobretot a les hortes empordaneses i gironines. És un tomàquet poc
àcid, amb forma esfèrica i aplanada, i amb protuberàncies a la superfície. La seva dolçor el
fa ideal per l’elaboració de salses i conserves.

Tomàquet de Montserrat o de Rosa: és una
varietat tradicionalment vallesana que s’ha
anat recuperant en els darrers anys. És un
tomàquet de grans dimensions, força buit per
dintre i d’un color rosat que presenta una forma de carbassa amb ondulacions suaus. Té un
sabor refrescant, ideal per menjar-lo en cru en
amanides i plats freds.

Tomàquet Corn de Bou: és una varietat típica
de Mallorca, amb una forma grossa amb moltes protuberàncies. Per dins és molt carnós i
gustós. És una de les varietats més apreciades. Només se’n pot trobar al mercat a l’estiu.

Tomàquet de branca o de penjar: és una varietat local autòctona. Creix en petits grups en
una mateixa branca. És petit però amb molta polpa i la pell gruixuda i resistent. Per això
s’utilitza per fer pa amb tomàquet i salses. És
un tomàquet amb un sabor molt equilibrat en
acidesa i dolçor.

Tomàquet de l’albercoc: És una varietat que es
conrea principalment al Bages. La pell exterior
és groguenca i un sabor molt peculiar que recorda a l’albercoc.

Tomàquet de Benach: és una varietat conreada en algunes explotacions a les comarques
tarragonines, apreciada sobretot pel seu aspecte atractiu i sabor intens.

Coneixes les varietats de tomàquets?

Altres varietats que també podem trobar són
el tomàquet Rosa Ple de l’Etern, el tomàquet
Pometa, el tomàquet Palosanto, el tomàquet
Tardà i el tomàquet Pare Benet.
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El Restaurant

Cuina d’autor al restaurant o amb càtering

La Plaça de Madremanya
Carrer de Sant Esteve, 17 - 17462 Madremanya - Girona
T. 0034 972 490 487 - M. +34 619 09 62 31 (càtering)
events@saocatering.com - info@restaurantplaca.com
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Des del 2005 que en Vicenç Fajardo i
la Mónica Farré estan al capdavant del
restaurant La Plaça de Madremanya,
un petit paradís entre l’Empordà i el
Gironès, que compta amb espai per a
60 comensals. La cuina de La Plaça
és de producte viatjada, segons Vicenç
Fajarado, doncs és cuina de temporada
amb el toc d’autor del xef Fajardo, qui va
començar a moure’s entre els fogons des
de ben petit, quan vivia a Austràlia.
A banda de les propostes incloses en la
carta de l’establiment, La Plaça ofereix un
menú degustació amb 6 plats i 2 postres,
que es va canviant durant l’any, en funció
de la temporada. Figues amb foie, garrí
o carn de perol amb espardenyes són
alguns dels plats més clàssics de La
Plaça als que s’hi afegiran propostes
amb bolets o amb productes de caça, de
seguida que en sigui temporada.

L’horari del restaurant, que té una part
d’hotel amb 11 habitacions, s’adapta a
cada temporada. D’octubre a maig està
obert de dijous a diumenge, migdies
i vespres, i la resta de l’any, obert cada
dia menys els dimarts que és el dia
destinat al descans del personal. En cas
de voler anar-hi, el millor és consultar la
disponibilitat de La Plaça a través del seu
web o del telèfon.

La Plaça també porta la cuina fora del
restaurant a través de SAÓ Càtering: un
servei de cuina a domicili que s’adapta
a qualsevol esdeveniment que es vulgui
fer, com casaments, festes d’aniversari,
sopars d’empresa o sopars d’amics,
entre altres.
SAÓ Càtering, liderat per Vicenç Fajardo,
desplaça tot l’equip al lloc en qüestió
i vesteix l’esdeveniment per a l’ocasió,
afegint-t’hi la Bini Van, en forma de food
truck, sempre que calgui aportar a la
festa un punt més divertit i entremaliat.
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TRANSFORMACIÓ DE JOIES.
FET A GIRONA
L’escenari de la joieria està canviant i la qualitat, l’exclusivitat i
la innovació són peces clau per aconseguir l’èxit. A més a més,
cal incorporar la idea del comerç de proximitat i els articles
fabricats a casa en el món de la joieria, ja que això suposa un
valor afegit.
Cal assolir el nivell més alt de qualitat, al preu més just, i la
incorporació de la tecnologia 3D al món de la joieria permet als
seus professionals ser més eficients, i, a la vegada, complaure
els desitjos dels seus clients amb més facilitat.
També podem tranformar les joies, les que no fem servir des
de fa anys i que és molt probable que no tornem a portar.
I si les poguessis tornar a lluir? Tornar a donar vida a aquestes
joies pot ser molt gratificant, però el més important és que el
seu propietari tingui una joia nova, moderna, al seu gust i sense
que això suposi una gran despesa.
Una foto, un dibuix, una idea,… és el principi del procés de creació d’una joia per encàrrec. Un cop dissenyada a l’ordinador,
gràcies a la tecnologia 3D, el client pot veure una simulació de
la joia acabada a mida real i demanar les modificacions que
cregui oportunes.
Podem dir, per tant, que el disseny de joies en 3D és la millor
combinació de la joieria tradicional i les tècniques més innovadores.
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La Proposta

Nova etapa gastronòmica

Tapes dolces i salades al nou Snak&Sweet
El restaurant Aradi és un establiment molt consolidat a Platja d’Aro. Té una llarga trajectòria (54 anys) i va ser fundat per una persona molt
estimada al territori com era Jordi Comas i la seva dona Carme Hospital. Ara el dirigeix la Carme que és la directora del grup Aromar Hotels
& Restaurants.
Des del passat 1 d’abril l’Aradi ha reobert amb una cuina renovada, és a dir, que al costat de la cuina tradicional mediterrània que sempre ha
ofert l’establiment hi han afegit una nova línia de plats més innovadors i frescos i, també,
nous espais.
Un dels nous espais de l’establiment, per exemple, és l’Snack & Sweet, una zona a la
terrassa del restaurant, just a l’entrada, on s’hi poden menjar tapes salades i dolces i
algun que altre còctel.
Kevin Meisse és un dels dos xefs que lidera la nova etapa de l’Aradi, juntament amb en
Sergi Roca, i, a més, és cuiner especialitzat en pastisseria i xocolateria.
La idea de l’Snack & Sweet, segons Meisse, “és tenir una oferta una mica diferent a Platja d’Aro, on poder-hi menjar tant uns aperitius com unes postres, unes tapes salades o
dolces, gelats, gofres, ...”. I és que, en aquest primer any de funcionament del nou espai,
han buscat l’equilibri entre els gustos més tradicionals i els més moderns. L’oferta passa
per tapes de pernil ibèric, formatges de temporada i musclos en escabetx però també té
lloc per propostes més innovadores com esferificacions d’olives, gofres d’alfàbrega i pesto,
gelat de gambes o cacauets garapinyats amb iogurt.
Segons Meisse, “hem guardat l’essència dels plats de l’Aradi de tota la vida però posats
al dia, amb tècniques modernes i unes combinacions de gustos més joves”.
Av. del Cavall Bernat, 115
17250 Platja d’Aro, Girona, España
T. (+34) 972 81 73 76
reserves@restaurantaradi.com
www.restaurantaradi.com
@aradi_restaurant
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GIROTEL
EQUIPAMENTS PER A L’HOSTALERIA

Girotel distribuïdor oficial de porcelanes Churchill per les comarques Gironines
et convida a visitar el seu show room de Vilablareix.
Coneix totes les novetats de la firma i constata l’ampli ventall de material per hostaleria.

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

Bacallà amb crosta de mel,
cruixent de moniato
i puré fumat d’albergína
Ingredients per a 4 persones
• 2 lloms de bacallà
• 1 ceba tendra
• 3 albergínies
• Mel al gust
• 1 branca de canyella
• 1/2 pinya
• Una nou de mantega
• 1 moniato
• Oli, sal i pebre

Un cop passat el temps agafem les polpes de
l’albergínia i afegim la mantega, punt de sal i
fem un puré cremós.
Ja per acabar preescalfem el forn a uns 200 ºC,
un cop calent en una safata de forn hi posem
el bacallà, a sobre el bacallà hi col·loquem el
sofregit que havíem reservat.
Ho deixem al forn entre 8/10 min. depèn del
gruix del bacallà.

Aleix Davant
Xef del 9 Burg

• Per l’emplatat
Sota el plat posem una llàgrima de puré
d’albergínia, a sobre el bacallà i per sobre el
bacallà els cruixents de moniato.
Bon profit!

PREPARACIÓ
• Per la crosta de mel
Tallem una albergínia a daus, la ceba a juliana,
la pinya a dauets, i ho sofregim tot juntament
amb la branqueta de canyella per aromatitzar.
Un cop sofregit tot hi afegim la mel i ho deixem
reduir.
Reservem.
• Pel cruixent de moniato
Tallem el moniato ben fi, com si féssim patates
xips i el fregim, fins aconseguir el toc cruixent.
Reservem.
• Pel puré d’albergínia
Escalivem les dues albergínies. Un cop
escalivades les pelem.
Afegim carbó natural i el posem roent.
En una olla hermètica hi posem la polpa de
les albergínies, i en una cassoleta de fang hi
posem el carbó roent. Unes gotes d’oli sobre
el carbó roent i tanquem l’olla ràpidament. Ho
deixem unes 2 hores.

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

Menú diari migdia 10 E
Menú cap de setmana 13 E
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Tota la informació de restaurants, hotels i notícies gastronòmiques gironines.

Si ens envies un correu a pbaso@gironagastronomica.cat, i et fas subscriptor de la revista en paper,
te l’enviarem per correu a casa teva. Per només 10 euros l’any.
Si et fas subscriptor, entraràs en el sorteig de dos dinars o sopars per a dues persones.
A partir del proper número, podràs comprar polos i samarretes de Girona Gastronòmica.

La que està de moda i no es menja!

També ens trobaràs a:

www.barcelonagastronomica.cat

Trobaràs les nostres revistes a:
Oficines de turisme de la província de Girona, Oficina de Turisme de Girona La Rambla,
Punt de trobada, Hospital Trueta, Perpignan, i a tota la xarxa de cliens de Regisa

DGUST Restaurant a Platja d’Aro
Cuina mediterrània fusionada amb l’oriental
MENÚ DIARI de dilluns a divendres excepte els festius
El diumenge de les 13.00 a les 17.00 és el dia del montadito.
C/ Església, 56 · Platja d’Aro

Tel. 972 81 85 89
Ah, i també ens trobareu al restaurant DBURGUER
amb les hamburgueses més originals. Al carrer de mar, 25, de Platja d’Aro.
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• CUINA CASOLANA
• PER ENCÀRREC OBRIM
QUALSEVOL DIA

Els dimarts, amb el menú,
podràs menjar les autèntiques
“migas de Jaén”

Cada divendres de 13:30 a 14 h

“Converses gastronòmiques amb Paco Baso”
Freqüència Girona 89.9 FM | Freqüència Figueres-La Jonquera 87.8 FM | Freqüència Puigcerdà 92 FM
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GUIA GASTRONÒMICA
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 23,50 E IVA inclòs. Els caps de setmana,
menú a 26 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.
Obert de dijous a dilluns migdia de 13 a 16 hores
i de dijous a dissabte nit de 20,30 a 23 hores

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.

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.
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GUIA GASTRONÒMICA
Restaurant 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 degustarhi 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.

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

ESCOLA DE TASTAVINS DEL GIRONÈS
Cursos de tast de vins i cocteleria
Formació professional per hostaleria i alimentació
Curs d'iniciació a sommelier

Informació: 676 61 65 63
ww.girovit.cat
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