EL PRODUCTE

L’autèntic

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

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

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

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

119 anys enrere

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