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productor, però d’aquesta ma-
nera podem assegurar produc-
te estable durant tot l’any. Ara, 
per exemple, el pernil ibèric 
i de gla pujaran de preu. No-
saltres podrem mantenir-lo 
gràcies a aquest sistema de 
comandes.

-També tenen alguna ampo-
lla de vi…
El vi és un complement. Aques-
ta és una representació del 
meu celler personal. Els vins 
que m’agraden a mi són aquí. 
M’agrada poder aconsellar, per 
a cada embotit, pernil o for-
matge, quin vi és el més ade-
quat, és com una afició. Però 
només tenim vins negres. Fer 
maridatge de vi blanc per a 
cada formatge ens obligaria a 
tenir una quantitat d’ampolles 
desorbitada. 

-¿Quins avantatges tenim a 
l’hora de comprar al mercat?
Principalment dos, la qualitat 
del producte i l’atenció que po-
dem oferir al client. El preu no 
representa un avantatge, però 
tampoc el contrari, tret que es-
tiguem parlant de productes 
molt concrets o d’alguna ofer-
ta puntual. 

-¿Per quina raó la qualitat és 
superior?
La qualitat del producte sempre 
és superior comprant al mercat 
perquè la podem controlar molt 
de prop. En una gran superfí-

cie és impossible exercir un 
control exhaustiu del gènere 
que tindràs a la venda. Fas una 
comanda de milions d’unitats 
per omplir centenars de neve-
res. El cost, moltes vegades, és 
inferior, però ho és a costa de 
la qualitat. Nosaltres contro-
lem molt de prop totes les co-
mandes que fem i tot el gènere 
que rebem. 

-¿D’on ve el seu producte?
No tenim un lloc d’origen con-
cret. Depèn del producte. Els 
nostres pernils, per exemple, 
vénen de Salamanca i de Jabu-

go, i els agafem d’allà perquè 
l’experiència ens diu que són de 
molt bona qualitat. Podem no 
entendre de moltes coses, però 
de carn, embotits, pernils i for-
matges sí. Són més de 30 anys 
en el sector. Abans el meu pare, i 
ara el meu germà i jo. I si podem 
aconsellar sobre alguna cosa és 
sobre la carn, l’embotit, els per-
nils i el formatge. 

-¿Quin és el seu producte 
estrella?
A Embotits Josep tenim molts 
productes estrella, però sens 
dubte els que s’emporten el 

www.josepboqueria.com
josepboqueria@gmail.com

Tel. 933 021 880

guardó són el pernil ibèric i de 
gla, el formatge manxego i el 
formatge de cabra català. Fem 
comandes amb un any d’ante-
lació en quantitats baixes per 
poder adaptar-nos a noves lí-
nies que pugui treure algun 

Iván i David segueixen, més 
de 30 anys després, amb el 
negoci que els seus pares 
van obrir els anys 80 a les pa-
rades de la Boqueria. Fent 
anar amb mestria un ganivet 
de tallar pernil que llisca per 
una carn vermella com si anés 
sol. Com si el pernil es tallés 
per si mateix per dipositar-se 
al plat. És el treball, potser, 
dels bons professionals, no 
es nota que existeix fins que 
es troba a faltar.

“Una experiència gurmet  
no ha de ser un luxe”

Isabel Tutusaus, gerent de Tutusaus Venda i Degustació

Un espai on “tot el que es ven es pugui degustar i tot el que es pugui 
degustar estigui a la venda”. Aquesta va ser la filosofia amb la qual 
Isabel Tutusaus va incorporar el 1997 una zona de degustació a la 

botiga de productes selectes situada al costat del Turó Park, 
al número 5 del carrer de Francesc Pérez Cabrero.

-La seva botiga recull la tradi-
ció d’un negoci fundat el 1977. 
¿Quins productes hi trobarem 
a més de formatges artesans i 
pernils?
Embotits artesans, fuagràs 
(francès i nacional), salmó fu-
mat, conserves, olis d’oliva, sals 
del món, complements als for-
matges com poden ser pans 
especials, confitures, gelees, 
chutneys, pasta artesana, pro-
ductes de V gamma (cuinats i 
a punt per emplatar) a més de 
peix fresc que rebem diària-
ment, net, tallat i envasat en 
racions.

-Tutusaus “va redescobrir” els 
formatges artesans per a molts 
consumidors. ¿Què ofereixen 
ara?
Efectivament a finals dels 80, 
Josep Maria Tutusaus, el nos-
tre fundador, juntament amb 
altres col·legues, va capgirar 
el sector del formatge recupe-
rant moltes varietats oblida-
des. Això ens ha portat a ser un 
referent en la venda de format-
ges artesans. Tenim un estoc 
diari d’entre 90-100 referènci-
es. En podríem tenir més, però 
per garantir la rotació i, per tant, 
l’excel·lència en cada un d’ells, és 
necessari respectar la seva tem-
porada. Fins i tot hem desenvo-
lupat l’assortiment de formatges 
fet a mida amb ordre de tast in-

clòs que firmo jo mateixa i ja es-
tem preparant les comandes de 
Nadal.

-El pernil també és un al-
tre dels punts destacables de 
Tutusaus.
Efectivament un dels nostres 
productes estrella és la marca de 
pernils i espatlles Lazo de Cor-
tegana (DO Huelva). És l’única 
que venem a la nostra botiga. Fa 
30 anys que treballem amb ells 
per la seva qualitat, la seva cui-
dada i relativament petita pro-
ducció i el seu rigor a l’hora de 
seleccionar els porcs ibèrics de 
gla. Tant és així que molta gent 
es refereix a ell com a “pernil 
Tutusaus”.

-¿Què trobarem a la zona 
degustació?
La possibilitat de consumir 
tots els productes que tenim 
a la venda. Els esmorzars i els 

dinars funcionen molt bé. A l’ 
hora de dinar oferim, a part 
de les taules de formatges, 
amanides, carn, peix fresc 
i plats cantats de cuina de 
temporada.

-Vostès fa gairebé 40 anys que 
funcionen. ¿Quina és la clau 
del seu èxit?
A més d’hores i hores de fei-
na apostem per excel·lència en 
el producte, qualitat en el ser-
vei i un preu raonable. Ho fem 
per aquest ordre. També pro-
curem que l’oferta sigui vari-
ada, perquè la nostra clientela 
pugui elegir la seva experièn-
cia gourmet tots els dies de la 
setmana sense que hagi de ser 
un luxe, perquè menjar bé no 
té per què implicar un preu 
prohibitiu. 

www.tutusaus.com
Tel. 932 098 373

Qualitat superior comprant al mercat
Iván i David González, germans i propietaris de Pernils, embotits i formatges Josep del Mercat de la Boqueria de Barcelona

La Boqueria, vaixell insígnia del mercat municipal tradicional, ofereix 
frescos de qualitat a preus assequibles. Els pernils ibèrics i de gla de 

Pernils, formatges i embotits Josep en donen fe.

Vi artesanal i agroturisme

Xavier Figuerola i Salvador Figuerola, 
 enòlegs i copropietaris del celler Analec

Un error burocràtic en la creació de la DO Cava va deixar fora del 
registre Nalec, entre altres pobles. La família Figuerola es va posar 

mans a l’obra. Ara, a més de cultivar raïm produeixen vi com a 
Celler Analec. 

-Com a enòleg i productor tra-
dicional de raïm, ¿com qualifi-
caria l’ actual cultura del vi?
Quantitativament ha baixat a 
favor de la cervesa, però quali-
tativament ha augmentat. Hi 
ha més carinyo de cadascú pel 
producte de la seva zona, per 
productes de quilòmetre 0 o de 
proximitat. 

-¿Es nota aquesta nova ten-
dència en el consum?
Per descomptat. Per exemple, 
on nosaltres venem més és a la 
província de Lleida. Quan vam 
crear la DO Costers del Segre  
només hi havia 3 cellers, ara ja 
en som més de 40. Aquest és el 
xip que està canviant, intentar 
saber què hi ha darrere de cada 
cosa que menges o beus. Ara el 
consum és cada vegada més res-
pectuós i conscient.

-¿Quin és el tret definitori dels 
vins del Celler Analec?
Les nostres vinyes són ecològi-
ques. Nosaltres no només fem 
vi, sinó que també tenim molt 
clar el raïm, perquè el cultivem 
i el cuidem. Controlem el seu 
creixement i sabem quin vi po-
dem aconseguir. I ho fem de la 
manera més artesanal possible 
sense renunciar a la innovació 
tecnològica que signifiqui una 
millora en la qualitat però no 
una renúncia als vincles amb 
el passat ni el respecte per la 
tradició vitivinícola. Un altre 
aspecte clau són les condici-
ons climatològiques de la nos-
tra zona.

-¿Com afecta el clima?
A la nostra zona, la vall del  
Corb, els hiverns són molt 
freds i els estius molt càlids 
i secs. Però comptem amb la 
presència diària de la brisa 
de la marinada que suavitza 
la temperatura i augmenta la 
humitat. Això, lligat a l’altura, 
proporciona un període de ma-
duració llarg i lent que ajuda 
a mantenir les aromes en els 
vins i ajuda que tinguin una 
gran qualitat. No fem producte 
de criança de nou mesos, mí-
nim són dos anys.

-¿Intenten preservar al màxim 
la forma de producció artesa-
nal? ¿És el seu valor afegit?
Personalment creiem que el va-
lor afegit neix de la nostra pas-
sió. Estimem el món del raïm 
i del vi i volem revaloritzar on 
sigui possible la cultura eno-
lògica. Creiem en el potencial 
del territori de la vall del Corb 
i sabem que les condicions de la 
terra i de l’entorn influeixen de-
cisivament en el producte final. 
Per això anem especialment en 
compte a preservar-lo i respec-
tar-lo. D’aquí surt el valor afegit 
que dóna qualitat als nostres 
vins i espumosos.

www.analec.net
Tel. 973 303 190

Des del 2006, el celler Ana-
lec produeix vi de gran qua-
litat amb l’objectiu d’atraure 
el públic a la terra. Per acon-
seguir-ho, a més obre les 
portes de la casa d’agrotu-
risme Ca l’Arrufat a tot aquell 
que vulgui conèixer de pri-
mera mà el procés de pro-
ducció del vi. Aquest any 
s’han pogut penjar la me-
dalla d’or a la XX edició del 
concurs de vins i caves ca-
talans Girovi 2015 al millor 
Espumós Brut Nature.

Xavier i Salvador, segona generació d’agricultors i amants de les vinyes, amb 
el seu pare, de qui ho han après tot. Sempre s’ha adaptat a les noves tendències 

i té la il·lusió que es continuï amb la tradició familiar
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Tall a Tall obre una botiga  
al Prat de Llobregat

Fundada el 2009 per Sergio Gómez i 
Pedro Suárez, Tall a Tall compta amb 
més de 300 referències de producte 
i està especialitzada en carns nacio-
nals, tot tipus d’aus, així com una àm-
plia gam ma d’elaborats i plats cuinats i 
precuinats, i també pernils. Ara, a més 
de la parada original, fundada el 2009 
i que ocupa sis números del mercat de 
Sant Ildefons de Cornellà, Tall a Tall ha 
obert un nou establiment al centre del 
Prat de Llobregat.
 Sergio Gómez i Pedro Suárez, els so-
cis de Tall a Tall, ens expliquen que a la 
nova botiga, igual que a la de Sant Il-
defons, el client hi trobarà carns de tot 
arreu del territori nacional, selecciona-
des amb tota la cura als seus orígens 
“als dos locals venem vedella d’Àvila i 
Girona, lletó de Terol, cabrit d’Almeria 
o el lletó de Burgos. També de polleria, 
cansaladeria així com tots els nostres 
productes d’elaboració pròpia (ham-
burgueses de tot tipus amb diferents 
farcits, salsitxes, botifarres, llibrets 
de porc i de pollastre, mandongui-
lles, broquetes de be, etc.) que elabo-
rem nosaltres diàriament als nostres 
obradors i que no es poden comparar 

www.tallatall.com 
Tel. 933 762 330 / 930 022 161

amb les produccions en sèrie d’altres 
establiments”.
 A més, la botiga del Prat es dife-
rencia en el fet que compta amb una 
gamma més gran de plats elaborats, 
cuinats i precuinats. Tal com assenya-
len “a més de comptar amb un racó 
mural de productes de la Casa Mas, ha 
sigut la mateixa demanda dels clients 
la que ens ha fet preparar nous ela-
borats com 12 tipus d’hamburgueses, 
6 tipus de llibrets diferents o altres 

tipus de plats 
cuinats i pre-
cuinats. Es tracta 
d’un perfil de client 
que consumeix més 
productes preparats”. 
 En els dos establiments es 
manté la filosofia clau d’aquesta em-
presa que només a la seva parada de 
Sant Ildefons mou 5.000 kg de carn 
setmanals i que passa “per oferir pro-
ductes d’alta qualitat a preus molt 

faisans, galls, pollastres de pagès de 
Gers, gall dindi negre, oques, etc. I, a 
més de tot això, altres plats precui-
nats com caldos de Nadal, croquetes, 
canelons, pollastres farcits, rodons, 
sense oblidar els pernils que també 
comercialitzen.
 Tal com assenyalen Sergio Gómez 
i Pedro Suárez “avisem els nostres 
proveïdors que no poden abaixar la 
qualitat del producte i per això nosal-
tres podem ser competitius en preus 
tant ara per Nadal com la resta de 
l’any oferint un producte excel·lent. 
A Tall a Tall tenim les millors ofertes 
de carn i aus nadalenques, pensades 
sempre per a tots els gustos i totes les 
butxaques”. 

competitius, fonamentant-nos en la 
rotació del producte i en una acurada 
selecció d’aquest”. A això s’hi ha d’afe-
gir una molt bona atenció al client: 
“coneixem els seus gustos, quin pro-
ducte li agrada, com el vol, amb quin 
tipus de tall i envàs.  Fins i tot l’as-
sessorem en la manera de cuinar-lo”. 
Tot això fa que, malgrat la crisi, Tall 

a Tall no hagi deixat de créixer 
moderadament i compti ja 

amb una àmplia planti-
lla de 20 persones”, 
ens expliquen.

 Per Nadal Tall a 
Tall no farà una ex-
cepció. Una mos-

tra d’això és la recent 
campa nya d’ofertes 

que ha fet en la segona 
quinzena de novembre, en 

què molta gent ha passat pel 
seu establiment i ja ha fet una prime-
ra compra per a aquestes festes. Una 
compra que completarà aquests dies 
amb l’adquisició de be, cabrit i lle-
tó; aus nadalenques com polles dín-
dia, pollastres de corral, pulardes, 

Restauració i 
patrocini a la UE 
Sant Ildefons

Tall a Tall també subministra a cen-
tres de restauració com restaurants 
i residències i la seva parada de 
Sant Ildefons continua rebent visi-
tants de tot el Baix Llobregat i el 
Barcelonès. A més, Tall a Tall conti-
nua sent dels patrocinadors princi-
pals de la Unificació Esportiva Sant 
Ildefons, que es va fundar el 1994 i 
que compta amb una escola de fut-
bol; 9 equips escolars i 17 equips fe-
derats que sumen un total de 450 
jugadors i jugadores.

“Oferim 
productes 

d’alta
qualitat

a preus molt 
competitius”

El nou establiment, situat a l’avinguda Verge de Montserrat, 138, a prop de la rambla del Prat, té 120 m2, 
manté la política de carn de qualitat a preus competitius i augmenta l’oferta de plats elaborats

BERNARDO HERNÁNDEZ -BEHER- C/Oriente, 11, 37770 Guijuelo. Salamanca.  - 923 580 000 - www.beher.com - beher@beher.com

El Jamón más premiado 
del mundo
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-¿D’on neix aquest curiós bino-
mi forn i bar-restaurant?
Jo provinc de família de for-
ners de tota la vida a la Bo-
queria. L’any 2000 estava molt 
de moda el format forn amb 3 
o 4 taules per poder prendre 
un cafè. Vaig pensar a ampli-
ar aquest concepte, i d’aquí 
va sorgir la idea. El concepte 
bàsic que tenia al cap era cre-
ar una imatge, original, i te-
nia molt clar que volia una 
bar ra en forma d’U perquè 
el client pogués veure què 
es cuina i com, i que tot està 
net. Aquest és un dels tres pi-
lars de la meva filosofia de 
funcionament. 

-¿Quins són els altres dos?
Honestedat i imatge. Tothom 
diu que el més important és 
oferir un producte de qualitat. 
Evidentment, el que oferim a 
La Torna ha de ser de qualitat 
perquè si no, no ho creuria ni 
jo, i per vendre, hem de creu-
re que el que venem és, si no el 
millor, del millor. Perquè així 
ho sento, i a la vida, si vols so-
bresortir i destacar ho has de 
sentir.

-Però tot i així la qualitat no 
formava part d’aquests tres 
pilars.
Exacte. ¿Per què? Perquè la 

qualitat és molt subjectiva. El 
que per a mi és qualitat potser 
per a tu no ho és. La nostra fi-
losofia consisteix a ser hones-
tos amb el client, i que aquest 
se’n vagi amb la sensació que el 
tan famós binomi que tothom 
coneix, el de qualitat-preu, és 
just. Si a més, hi sumes una 
bona imatge, si pot ser origi-
nal i elegant, per mi l’èxit està 
gairebé assegurat.

www.latorna.com
Tel. 931 283 826

-¿La Torna compleix aquests 
tres requisits?
No podria ser d’una altra mane-
ra. Tenim un producte de qua-
litat a un preu assequible, els 
nostres plats estan elaborats 
amb producte del mateix mer-
cat de Santa Caterina i el nostre 
pa és artesanal, fet amb molt bo-
nes farines i elaborat cada dia. 
A més, anem fent especialitats 
noves, com per exemple el pa 
de xia. Però a un preu assequi-
ble. No pot ser que una família 
hagi de pagar 1,50 € per una ba-
guet. És pa de qualitat, però pa, 
al cap davall. És a això al que em 
referia quan parlava de no enga-
nyar el client. 

www.bikemotions.es
Tel. 932 682 105

Esport, vi, gastronomia i una alimentació sana no 
tenen per què estar renyits. En l’equilibri entre ells 

potser hi ha la clau per poder disfrutar dels petits 
plaers vivint grans experiències.

La terra amb alt valor cultural i gastronòmic 
Ester Boada, propietària de Bike Tours Barcelona, i Albert Massana, propietari de Vicicling, socis fundadors de Bikemotions

-¿D’on sorgeix la idea d’unir bi-
cicleta i vinyes del Penedès?
En realitat la idea és més avi-
at la d’estar en contacte amb 
la terra i la naturalesa, de po-
der ense nyar una zona agrà-
ria preciosa i amb un alt valor 
cultural i gastronòmic com és 
el Penedès. Pedalejar entre vi-
nyes i descobrir els cellers del 
territori és realment un plaer.

-¿Per què en bicicleta?
Creiem que és el mitjà de 
transport idoni, al mateix 
temps que et permet un des-
plaçament ràpid, estar en con-
tacte directe amb la naturalesa 

i és respectuós amb el medi 
ambient. En bicicleta sents 
les olors, el vent… Encara que 
també fem rutes de senderis-
me per als clients que preferei-
xen caminar entre vinyes.

-¿Per tant és una experiència 
reservada a esportistes?
En absolut. Ens adaptem a tot 
tipus de clients, siguin grups, 
individuals, famílies, empre-
ses o escolars. Tenim una f lo-
ta de 100 bicicletes, 50 d’elles 

elèctriques. També tenim bici-
cletes infantils i cadiretes per 
a bebès. El fet no és tant fer es-
port, sinó disfrutar d’un itine-
rari guiat o visitar un celler de 
la zona. En les rutes guiades 

oferim explicacions sobre vi-
ticultura mentre que al celler 
aprenem els processos d’ela-
boració, podem organitzar cà-
terings, barbacoes i tota mena 
d’activitats.

Al lateral del mercat de Santa Caterina, el primer cobert de la capital 
catalana, hi ha La Torna, un espai resultat del binomi forn i bar-
restaurant, que es projecta des del cor de la joia arquitectònica 

que atrau tants turistes fins a l’exterior del barri de la Ribera, 
en plena Ciutat Vella barcelonina.

Plats de mercat 
i pa artesanal

Montserrat Rocamora, gerent de La Torna,  
forn i restaurant al Mercat de Santa Caterina

A la terrassa que La Torna 
té a l’avinguda de Francesc 
Cambó es pot disfrutar d’ar-
rossos caldosos (els dijous), 
de flors de carbassa farci-
des de brandada de bacallà 
o hamburgueses amb gor-
gonzola i pinyons entre al-
tres especialitats. Per als que 
els agrada més el dolç, no-
més cal dirigir-se al taulell 
del forn.

“Els cellers són experiències en si mateixes” afirma Albert Mas-
sana. Algunes de les que es poden visitar amb Bikemotions són 
Albet i Noya (www.albetinoya.cat), primers a oferir vins ecològics; 
Cava Guilera (www.cavaguilera.com), especialitzats en l’ elabora-
ció artesanal de caves de llarga criança; Eudald Massana Noya 
(www.massananoya.com), cultiu ecològic de la vinya respectant 
els ritmes biodinàmics de la Lluna tal com treballaven tradicional-
ment els antics agricultors i Codorniu (www.codorniu.com), el bres-
sol del cava i una joia arquitectònica.

-¿Com s’organitzen les rutes?
Oferim rutes regulars i rutes 
privades per a grups. També 
lloguem bicicletes per passejar 
al teu aire per les vinyes i anar 
a descobrir algun celler. Cada 
un és un món diferent i t’oferi-
rà alguna cosa molt especial. 
Visitar-los i degustar els seus 
caves i vins o organitzar-hi un 
esmorzar o un aperitiu amb els 
teus amics és una experiència 
inoblidable. 
 Tenim la nostra base a Co-
dorniu, a Sant Sadurní d’Anoia 
i també algunes bicicletes a l’es-
tació de tren de Lavern-Subi-
rats, per promoure el turisme 
sostenible (tren+bici). Ani-
ma’t a disfrutar d’un entorn 
incomparable. 

-¿Quina és la filosofia de 
Casa Mas?
Amb el concepte L’altra 
cuina de casa teva volem 
que els nostres clients 
sàpiguen que escollim 
els ingredients dels 
nostres plats com ho fa-
rien si anessin al mercat: ingre-
dients de primera qualitat per 
donar sabors i textures variats 
als nostres plats. Dediquem 
molt temps al procés d’elabo-
ració per cuidar tots els detalls, 
com ho faríem a casa nostra. 
Som el complement perfecte a 
la cuina, amb productes caso-
lans i frescos.

-Vostès són molt coneguts 
pels seus canelons i les se-
ves croquetes, però ¿què més 
ofereixen?
Efectivament, en els nostres 
inicis teníem canelons i cro-
quetes com a plats principals, 
però l’evolució del mercat i el 
constant afany per la innova-
ció ens permeten, actualment, 
comptar amb més de 80 pro-
ductes referenciats. Entre ells 
podem destacar diferents fa-
mílies: ensaladilles (còctel de 

www.casamas.com
Tel. 938 668 274

               @platoscasamas

Fem una aposta molt 
important en R+D per 
recuperar la cuina tra-
dicional de les nostres 
àvies. Més d’un 2% de 

la nostra facturació s’in-
verteix en R+D per oferir 

textures, aromes i gus-
tos amb caràcter tradicional. 

Comptem amb l’última tecnolo-
gia que ens permet millorar els 
processos d’elaboració i a més 
fem, de forma constant, pro-
ves de tast per millorar aspec-
tes nutricionals i organolèptics 
dels nostres productes. 

-¿Com ha canviat en aquests 
20 anys la demanda del client?
En el seu moment ja vam aten-
dre les noves estructures fami-
liars (famílies monoparentals…) 
oferint racions adaptades a 
cada tipus de consumidor.
 L’actual ritme de la pobla-
ció, cada vegada més exigent, 
per sort, ens obliga a treballar 
en constant evolució per satis-
fer les necessitats del mercat, 
primant la qualitat organolèp-
tica dels nostres productes. És 
per això que per a nosaltres la 
interlocució amb el consumi-
dor a través de web, xarxes o 
en punt de venda és primor-
dial per a la nostra evolució. A 
més, ens trobem amb uns ca-
nals de distribució en constant 
canvi, i això ens permet evolu-
cionar més i acostar-nos més a 
la demanda dels nostres clients 
a través de partners o acords de 
col·laboració.

Fundada fa gairebé 20 anys en una petita cuina de Castellterçol, Casa Mas 
elabora 80 tipus de plats preparats que distribueix a 2.000 punts de venda

L’altra cuina de casa teva
Sebastià Mas, gerent de Casa Mas

Aquest Nadal, canelons
El plat tradicional per excel·lència del Nadal no pot faltar. 
Casa Mas ens els presenta en dos formats: canelons caso-
lans de carn i canelons d’ànec i foie. Seguint les recomana-
cions del xef per sorprendre aquest Nadal, suggereix servir 
els primers amb tòfona ratllada per sobre. Mentre que els 
d’ànec i foie proposa decorar-los amb una línia de compo-
ta de poma al plat i una mica de ruca o bé amb una escalo-
pa de foie a la planxa i una línia de reducció de ratafia.També 
tenim altres especialitats com vieires farcides, crema de ma-
risc i pastís de salmó. 

marisc, amanida de llenti-
es, ensaladilla russa…), amb 
base de carn (mandongui-
lles, pollastre, vedella…), amb 
base de pasta (macarrons, es-
paguetis, fideuà…), croquetes 
(de bacallà, pernil ibèric…), ca-
nelons (foie, espinacs, tonyina, 
carn…), pastissos freds (de to-
nyina, salmó, marisc…), amb 
base de peix (bacallà…), cremes 
(verdures, carbassa, marisc, 
vichyssoise) i brous (pollastre…), 
entre altres. Aquestes famílies 
de productes ens permeten es-
tar en constant evolució i mi-
llora amb el principal objectiu 
de satisfer les necessitats del 
consumidor. 

-¿Com aconsegueixen mante-
nir el gust tradicional gairebé 
d’elaboració casolana?
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Casa Perris creix   
Ubicada al barri del Born de Barcelona, la graneria de tota la vida comercialitza llegums, fruita seca, farines 

i tes. La seva nova planta logística li permetrà millorar la seva competitivitat i iniciar la venda on line 

Casa Perris, la graneria de tota la 
vida, busca créixer amb l’objectiu 
de millorar la qualitat i el preu dels 
seus productes. Ubicada just davant 
de l’antic mercat del Born, ha adqui-
rit una nau de 500 metres quadrats 
a Sant Andreu de la Barca per millo-
rar la seva logística. El propietari de 
la botiga, Josep Maria Teixé, expli-
ca que la decisió té un objectiu do-
ble: “augmentar la nostra capacitat 
d’aprovisionament per poder oferir 
millor preu i qualitat “ 

L’estratègia de Casa Perris, que s’im-
plantarà a principis de 2016, anirà 
acompanyada d’una nova línia d’en-
vasats amb atmosfera protegida per 
a la fruita seca. Els canvis també es 
notaran en els formats. “Fins ara, ve-
níem formats familiars de 200 o 400 
grams. Gràcies al centre logístic, co-
mercialitzarem els professionals d’1 
i 3 kg”. 

Productes de proximitat

Una de les senyes d’identitat de Casa 
Perris es troba en la compra dels pro-
ductes. “Els comprem a agricultors 

www.casaperris.com
Tel. 933 19 55 48

Una botiga 
emblemàtica 
de Catalunya

Casa Perris ha aconseguit en-
trar en la categoria de botigues 
emblemàtiques de Catalunya. 
Comprar a l ’establiment signifi-
ca recuperar el ritual d’abans: fer 
cua, esperar el torn i després ser 
atès per dependents que asses-
soren i aconsellen el temps que 
sigui necessari. Així, s’explica per 
què passen per la graneria del 
Born una mitjana de 300 perso-
nes al dia.

n’enumera uns quants que formen 
l’ADN de la botiga: les avellanes tor-
rades de Vilallonga del Camp, l’ar-
ròs verd per arrebossar, l’ametlla 
llargueta de les Garrigues o els dà-
tils frescos. Aquests amenitzen l’es-
pera dels compradors que fan cua 
per ser atesos. A la botiga del Born 
hi treballen 10 persones, i està pre-
vist que al centre logístic de Sant 
Andreu de la Barca hi hagi tres per-
sones més.

De graneria a centre logístic

La història de Casa Perris s’expli-
ca com la d’una evolució constant 
amb la f inalitat de proporcionar 

més serveis. Des de l ’any 
2011,  la venda, que 

f ins a aquell mo-
ment es limita-

va a l ’engròs, 
es va esten-
dre al detall. 
A partir de 
l’any que ve, 
a l  c o nc e p -
te  d e  g ra-
neria de tota 

la vida s’hi su-
marà el com-

ponent logístic 
a través del nou 

magatzem. Entre els 
projectes de futur, Josep 

Maria Teixé comenta que “Casa 
Perris té previst iniciar la venda 
on line”. Mitjançant una platafor-
ma tecnològica pròpia “comercia-
litzarem els nostres productes per 
internet amb la confiança i la cre-
dibilitat que ens atorga disposar 
d’un establiment físic en el qual els 
clients ja ens tenen situats”.

Josep Maria Teixé, propietari de Casa Perris

pròxims perquè la nostra aposta se 
centra en els aliments de proximi-

tat”. A l’establiment es pot comprar 
una gam ma àmplia de fruita seca, 

llegums, farines, grans, tes, espèci-
es i cuina recreativa, com és el cas 
dels liofilitzats.
Des de l’any 2011, en què la botiga es va 
obrir al comerç al detall, l’establiment 
ha mantingut la filosofia dels seus orí-
gens el 1940. Teixe la resumeix en la 
següent frase: “oferir una gamma de 
productes variats, un estoc ampli i a un 
preu competitiu”. A més d’aquestes ca-
racterístiques, destaca l’elecció 
de comprar, emmagatze-
mar i vendre aliments 
sans procedents 
d’agricultors de 
l’entorn. “La di-
eta mediter-
rània és una 
altra de les 
nostres ali-
ades perquè 
aconsella el 
consum habi-
tual de fruita 
seca i llegums”.

Recuperació de 
varietats

Més enllà de la comercialització 
d’aliments, Casa Perris treballa en la 
recuperació de varietats agrícoles tra-
dicionals, com la mongeta del genoll de 
Crist o la mongeta del Carai, que deu 
el seu nom a l’expressió d’un capellà, 
que al tastar-les va exclamar: “Carai, 
que bones”.  

Dins de l’ampli assortiment de pro-
ductes amb què compten, Teixé 

“Treballem 
en la recuperació 

de varietats 
agrícoles tradicionals 
per estar a prop del 

productor i oferir més 
qualitat als nostres 

clients”
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-¿Què trobaran 
aquelles persones 
que vinguin a les se-
ves parades?
Ens dediquem a la 
manipulació, elabo-
ració i distribució 
diària de bacallà, 
conserves, fumats 
olives i anxoves del 
Cantàbric.

-També han apos-
tat pels plats cuinats 
i les especialitats 
gurmet...
Hem de donar res-
posta a les noves necessitats 
dels nostres clients, barre-
jant l’alta qualitat del  produc-
te amb altres demandes més 
orientades a la restauració i 
a formes de cuina ja siguin 
d’avantguarda o tradicional. 
Es tracta de donar al client 
l’opció que s’emporti a casa 
aquests plats i que els disfruti 
amb els seus.

-¿Com ho fan des de Bacalalo?
A més de comercialitzar el pro-
ducte abans assenyalat, a la 
parada d’Hostafrancs oferim 
plats cuinats, i a la del Ni-
not, un racó per tapejar i de-
gustar els productes gurmet 
i altres plats que diàriament 
elaborem. Disposem de cuina 

   facebook.com/bacalalo
Tel. 934 536 651

-¿Les anxoves són una altra de 
les seves especialitats?
Per descomptat, són anxoves 
del Cantàbric que netegem i 
polim de forma artesanal i a 
mà per aconseguir una textura 
f lexible però amb cos al punt 
de sal, sense espines i amb un 
intens sabor. 

A més de la parada al recentment estrenat mercat del 
Ninot, Bacalalo té una altra parada al mercat d’Hostafrancs. 
Amb més de 25 anys d’experiència servint el millor bacallà 

i amb servei diari a restauració, entre els seus nombrosos 
clients alguns són dels més significatius de la ciutat.

‘Gadus morhua’, el millor 
bacallà d’Islàndia

Lalo González, gerent de Bacalalo i Teo Cagical,
amb més de 55 anys al mercat del Ninot

Informació i referències:
www.bonacuinaselecta.com

Tel. 938 044 834

El bacallà, un 
plat nadalenc
El bacallà és un clàssic de 
Nadal i pot ser una part 
important del menú. Des 
dels entrants, en què hi 
pot haver croquetes, ter-
rines de bacallà i salmó 
fumat, bacallà marinat o 
brandada, fins als primers 
plats, en què podem ser-
vir uns canelons de ba-
callà, i els segons, amb un 
bacallà confitat amb alls 
macerats o bacallà gra-
tinat amb una mussolina 
d’allioli i , per descomp-
tat, a la taronja. Receptes 
molt senzilles i saludables, 
a més d’originals i dife-
rents, per a aquestes da-
tes nadalenques.

-La creença comuna pen-
sa que els aliments con-
gelats no tenen tan bona 
qualitat.
Generalitzant, no té gai-
re bona premsa, però el cert 
és que el que s’ha de tenir 
en compte és quines matè-
ries primeres s’utilitzen a l’ 
hora de cuinar i el seu procés 
d’ultracongelat. 

Aliments precuinats i qualitat en la nutrició no estan renyits. Una mostra 
d’això són els productes que La Bona Cuina llança des del seu punt de 
producció a Igualada cap a les cuines dels restaurants més selectes, 
hotels i càterings a fora i a dins de la nostra geografia. Disponible ara 
també la línia Bona Cuina Selecta per als paladars més exigents.

La cuina gurmet directa
al congelador

Albert Borràs, gerent de Precuinats La Bona Cuina

-¿Quin mètode de congela-
ció utilitzen a La Bona Cuina i 
quina matèria primera?
Intentem estar molt actua-
litzats pel que fa a innovació 
tecnològica en tot allò que està 
relacionat amb el sector. Uti-
litzem una maquinària capaç 
d’ultracongelar el producte en 
qüestió de 5 minuts i no és un 
dir. Això permet conservar les 

propietats dels nostres ingre-
dients: frescos, de proximi-
tat i d’alta qualitat, conjugant 
la tradició necessària a l’hora 
d’elaborar el farciment i l’avanç 
que fa possible que es pugui 
distribuir congelat sense per-
dre qualitats.

-Per a una empresa familiar 
com La Bona Cuina, la tradició 

és un valor, i la innovació, una 
manera d’adaptar-se. ¿Com es 
conjuguen per crear la línia 
Bona Cuina Selecta?
Amb molta observació, profes-
sionalitat i un bon equip. Neix 
per oferir una gamma de ca-
nelons diferenciats, destinats 
a aportar solucions per a la 
restauració. El meu germà Ri-
card com a xef gastronòmic i 
jo com a coneixedor de les exi-
gències canviants del  mercat, 
formem un bon equip per de-
senvolupar receptes i formats 
fins ara inexistents com el ca-
neló de calçots o els minilonis.

-¿En què consisteixen els 
minilonis?
Canelons que es mengen amb 
una mossegada, un producte re-
volucionari amb un format inno-
vador. Elaborats amb farciments 
exclusius com de rap, gamba i lla-

màntol, de ceps, o de sobrassada, 
estan sent un èxit per la seva infi-
nitat de combinacions en la seva 
presentació final, sobretot en el 
sector de la restauració.

-Per Nadal donen la possibili-
tat al consumidor particular 
de comprar els canelons direc-
tament a la seva fàbrica…
Sempre hi ha hagut molts par-
ticulars que en aquestes dates 
s’interessaven pels nostres ca-
nelons i aquest any hem decidit 
poder oferir-los a tothom que 
els vulgui. Del 14 al 23 de de-
sembre qui desitgi canelons a 
granel es podrà posar en con-
tacte amb les nostres oficines 
per fer la seva comanda i venir 
a buscar-la aquí mateix. Po-
den trobar tota la informació 
i les referències disponibles a 
www.bonacuinaselecta.com

Ricardo i Francisca, els pa-
res d’Albert i Ricard, van ser 
els encarregats cap al 1988 
d’iniciar l’activitat de fabrica-
ció de canelons i més tard de 
la lasanya. 27 anys després 
l’empresa segueix creixent i 
desenvolupant noves línies 
de producte.

-¿Com sé que estic menjant 
una bona fruita seca?
Ha de ser cruixent, pot tenir 
una certa humitat de fins a un 
6%, ha de tenir una bona aroma 
i no ha de ser amarga ni rància. 
A més, millor que siguin fres-
ques, de temporada.

-¿Com aconsegueixen un pro-
ducte de tan alta gamma?
Apostem per l ’agricultura 
ecològica tant a les nostres 
plantacions pròpies, sobre-
tot d’ametlles i avellanes, com 
les que compartim amb altres 
agricultors que com nosaltres 
defensen recuperar una agri-
cultura slow de gran 
qualitat en la qual 
es reconegui amb 
un preu just el seu 
treball.

-¿I una vegada ja 
compten amb 
aquesta excel·lent 
matèria primera?
Recuperem mètodes 
artesans. Per exemple, 
la nostra torrefacció 
de la fruita seca es 
fa durant dues hores 
en un forn amb dos 
tipus de llenya: l’al-
zina, per l’olor que 
desprèn, i l’olivera, 
per la seva força ca-
lòrica. No podem 
comparar això amb 

altres mètodes que utilitzen 
gasoil o aire calent… i 

les ametlles marco-
nes salades o els an-
acards s’elaboren en 
oli d’oliva i es fregei-
xen molta estona a 

baixa temperatura.

-¿On es pot trobar la 
fruita seca de Can 
Galderic?
En diferents botigues 
gurmet i també en es-
tabliments de pro-
ductes bio. A més, 
durant els pròxims 
caps de set mana de 
desembre tindrem 
una parada al mer-
cat d’artesans que 
s’organitza a la pla-
ça del Pi de Barcelo-

www.cangalderic.com
info@cangalderic.com

Tel. 938 446 967

na. També servim als hotels i 
restaurants més importants de 
Barcelona. I exportem un 40% 
de la producció.

-Vostès han apostat per recu-
perar varietats autòctones…
Només a Catalunya hi ha 80 
varietats d’ametlla i la ma-
joria de la població, fins i tot 
professionals, només en conei-
xen un parell, com la llargueta 
o la marcona. Passa el mateix 
amb els cacauets, les nous o les 
avellanes. Estem impulsant la 
recuperació de varietats en-
dèmiques de diferents zones 
geogràfiques catalanes. Amb 
una varietat més gran podrem 
ampliar l’oferta.

-¿Vostè creu que som consci-
ents de com n’és de saludable 
la fruita seca?
Cada vegada més, ja que és un 
producte cardiosaludable. Per 
això n’ha augmentat el consum 
i han aparegut noves vetes de 
mercat. Nosaltres mateix volem 
entrar en diferents segments 
amb productes funcionals ori-
entats a esportistes, per exemple. 

Can Galderic aposta per una agricultura artesana i slow food que 
recuperi les varietats de fruita seca autòctones. Treballen amb diferents 
productors, a més de la seva pròpia finca, referenciada el 1600 i ubicada 

a Santa Eulàlia de Ronçana.

Fruita seca ecològica  
i de proximitat

Jaume Uñó, gerent de Can Galderic Fruita Seca

pròpia per proporcionar una 
experiència única i inoblida-
ble assaborint bacallà de mol-
tes maneres diferents a preus 
assequibles.

-¿Amb quin bacallà treballen?
El nostre compromís diari 
amb el nostre client ens obliga 
a seleccionar l’autèntic Gadus 
morhua d’Islàndia, considerat 
el millor de les diferents es-
pècies per la seva blanca carn 
melosa i gelatinosa, que es 
pesca a les aigües profundes 
i fredes de l’Atlàntic Nord. A 
més l’elaborem nosaltres ma-
teixos, especejant artesanal-
ment peces senceres en forma 
de papallona al gust dels nos-
tres clients. 
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-¿L’especialització és clau?
La considerem molt important 
per poder oferir qualitat i ser-
vei. Tenim diverses parades a 
la Boqueria, especialitzades en 
fruita seca, vi, oli, xocolata, tor-
rons i espècies. Oferim produc-
tes gurmet produïts i elaborats 
aquí.

-Hi ha una línia comuna en el 
vostre producte de retorn a 
l’origen.
Totalment. Hi ha tot un vincle 
entre la fruita seca, les espèci-
es, el vi i l’oli. Són productes de 
la nostra terra, molt d’aquí, re-
coneguts i també molt valorats 
internacionalment. Treballem 
molt producte de proximitat, 
saludable i imprescindible en la 
dieta mediterrània.

-¿S’està tornant a aquesta me-
na de compra i de producte?
Afortunadament sí. Per exem-
ple, la fruita seca, que segueix 
tenint un lloc en la cuina tradi-
cional, juntament amb la de les 
noves tendències, com les die-
tes energètiques o preventives. 
Pel que fa a la venda de vi, sem-
pre ha estat molt ben posiciona-
da, però, tot i així, falta una mica 
més de cultura del vi. 

-En contra del que comuna-
ment es pot pensar, tant la 
fruita seca com l’oli i el vi són 
productes sans.

Tots són productes molt sans. 
La fruita seca sempre ha estat 
molt ben valorada, sobretot la 
crua, per les seves propietats 
i greixos beneficiosos. Les es-
pècies, que amplien un ventall 
culinari i medicinal important 
en totes les cultures. El vi, que 
conté propietats antioxidants, i 
l’oli extra verge, que és necessa-
ri en la nostra dieta i saludable 
gràcies als àcids grassos amb 
omega 6, omega 3, vitamina E 
i vitamina A.

 www.cellerboqueria.com
Tel. 933 019 427

-¿Quin és el producte estrella 
de cada una de les parades que 
té Morilla a la Boqueria?
A la parada de les espècies, el pro-
ducte estrella és el safrà, valorat a 
tot el món com el millor. A la d’oli, 
El Mas del Mercader, és el de pro-
ducció pròpia. Oliva arbequina 
100% verge extra, primera prem-
sada en fred, diem que és un suc 
d’oliva. De la fruita seca, l’amet-
lla i l’avellana, perquè tenen un 
paper rellevant en la nostra gas-
tronomia popular. A la parada de 
vins i licors, el producte estrella 
és el vi local, tenim molta quali-
tat, només a Catalunya hi ha 14 
denominacions d’origen.

Nombrosos estudis han demostrat múltiples efectes beneficiosos 
del consum regular de fruita seca, especialment crua i amb pell. A 
aquests beneficis hi podem sumar el plaer de degustar-la i de tornar, 
amb ella, a la qualitat i característica dels productes de la nostra terra.

“La fruita seca és un producte 
molt de la nostra terra”

Juanjo Morilla, gerent de Fruits Secs i Espècies Morilla Vilà 
del Mercat de la Boqueria de Barcelona

La família Morilla i Vilà 
compta amb diversos punts 
de venda:
Fruits secs i espècies. La 
torroneria, venda de torrons 
artesans i xocolates. El Mas 
del Mercader, olis i gurmet. 
El celler de la Boqueria, vins, 
caves i licors, als pòrtics del 
mercat i un altre al carrer de 
Petxina, on els seus clients 
poden formar part del club 
Petxina i disfrutar de les se-
ves ofertes i descomptes.

A Pastís i Sucre elaboren els 
torrons de forma artesanal, 
des dels clàssics de crema o 
xocolata fins als més innova-
dors. “Cada any incorporem 
una o dues novetats, com els 
torrons rodons en forma de 
bola de Nadal, per exemple, 
de xocolata blanca, gingebre 
i llimona, o xocolata amb llet 
i arròs inf lat, o de xocolata i 
quicos”, comenta Guillem Ro-
meu. Altres varietats innova-
dores en tor rons són: xocolata 
i cruixent de neules, ganache 
de xocolata blanca o xocola-
ta guanaja 70% amb tof fee i 
cirera. 

Arbres de xocolata  
per a la taula de Nadal

Fa quatre anys, des de Pas-
tís i Sucre van incorporar a la 
seva oferta uns arbres deco-

ratius per a la taula de Nadal. 
“En tenim de diferents mides 
i sabors. Partint de la xocolata 
negra, amb llet o blanca, es pot 
escollir entre combinacions 
amb fruita seca i cereals o fins 

www.pastisisucre.com
Tel. 931 249 129

C. Teodora Lamadrid, 14
Barcelona

i tot un amb cruixent de neu-
les”, explica Carme Bruguera.

Pastissos clàssics amb 
un toc innovador

A Pastís i Sucre han volgut do-
nar un toc innovador a pastis-
sos tradicionals com la sara. 
Però la pastisseria també és 
coneguda per les seves elabora-
cions de pasta fullada, especial-
ment per la seva banda de poma, 
així com pels seus pastissos se-
mifreds amb polpes naturals de 
fruites. “Amb l’objectiu d’acon-
seguir una elaboració com més 
natural millor, apostem per la 
màxima qualitat en les matèri-
es primeres”, subratllen.

A Pastís i Sucre aposten per donar un toc personal als torrons i als  
arbres de xocolata per adornar la taula durant les festes.

Nadal dolç i innovador
Guillem Romeu i Carme Bruguera, pastissers de Pastís i Sucre

‘Asteroids’ 
i trufes
Els Asteroids de Pastís i Su-
cre són un cruixent de neu-
les amb xocolata, fruites 
liofilitzades i granet d’amet-
lla. Una de les varietats fa-
vorites dels clients és la de 
iogurt, que s’elabora amb 
xocolata blanca. Per la seva 
banda, les trufes estan ela-
borades amb xocolata d’alta 
qualitat, des de les clàssi-
ques fins a les innovado-
res de fruites de la passió 
o gerds.

-La finca de MussonsVins es-
tà cultivada de manera tra-
dicional i certificada com a 
agricultura ecològica. ¿Què 
defineix el Mussons Negre?
Ara estem comercialitzant la 
selecció especial 2011, un vi 
potent amb un marcat perfil 
Priorat elaborat a partir de va-
rietats garnatxa, cabernet sau-
vignon i sirà; aquestes dues 
últimes li donen molt cos i es-
tructura, mentre que la gar-
natxa negra li aporta suavitat i 
volum. Estan envellits en barri-
ques de roure americà i francès 
entre 12 i 15 mesos. Els nostres 
vins són amables, fàcils de beu-

www.mussons.cat
Tel. 670 297 871

Vins amables i fàcils de beure
Jaume Mussons, enòleg i gerent de MussonsVins

MussonsVins és el resultat d’una història familiar que va començar el 1928 i que Jaume 
Mussons va saber revitalitzar. El resultat són vins amb accent Priorat i de gran personalitat.

El nou celler
MussonsVins acaba d’estre-
nar el seu nou celler a Pobo-
leda, al Priorat, a només 1 km 
de les seves vinyes. “Aquest 
celler, que està molt ben equi-
pat, ens donarà capacitat per 
poder ampliar la nostra ofer-
ta i produir també vins més 
joves amb altres marques i al-
tres formats, com el Magnum, 
per a vins de reserva”.

re i amb preus assequibles; el 
nostre criança es ven al públic 
al voltant de 15 euros.

-A més, des del 2010 elaboreu 
vi blanc.
Sí, un blanc que no és el típic 
afruitat lleuger, sinó original 
i molt en consonància amb el 
que s’espera d’un Priorat. Un 
vi que està marcat per la gar-
natxa blanca i el macabeu de 
la zona, i amb un toc de Pe-
dro Ximénez. El resultat és 
un vi aromàtic amb molt bona 
consistència en boca, i això li 
permet maridar molt bé amb 
guisats o arrossos.

L’hora del Vermouth
Partint del seu passat com a 
elaborador de vermut, Jau-
me Mussons va voler am-
pliar la seva oferta amb el 
Vermouth Mussons elabo-
rat a partir de vins blancs de 
taula produïts a Catalu nya i 
aromatitzat amb plantes aro-
màtiques naturals, moltes 
d’elles comunes als boscos 
del Vallès.
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Situada a Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental, produeix anualment 25.000  
ampolles de vins i espumosos, i ofereix als seus visitants rutes d’enoturisme i altres 
activitats culturals, gastronòmiques o esportives així com espais per a esdeveniments.

Can Roda és una finca de 40 hectàre-
es situada enmig d’un bosc i coronada 
per una espectacular masia construïda 
per la família barcelonina Bonaplata el 
1864. El 2010 els seus nous propietaris 
van reformar l’immoble respectant tots 
els detalls del disseny i mobiliari origi-
nal, van millorar les plantacions de vi-
nyes i les instal·lacions del celler i van 
iniciar l’elaboració i comercialització 
de vins amb la DO Alella.
 Tal com assenyala Enric Gil, enòleg 
del projecte, “aquesta finca ja produ-
ïa vi per a consum propi des de mit-
jans del segle XIX. Nosaltres comptem 
amb 7 hectàrees de vinyes. N’hi ha de 
70 anys de la varietat pansa blanca i 
també vinyes més joves de pansa blan-
ca, muscat, cabernet sauvignon, mer-
lot, garnatxa negra, sirà i chardonnay”. 
A partir d’aquí Can Roda comercialit-
za vins joves blancs, rosats i negres, 
vins de criança blancs i negres, espu-
mosos joves i de llarga criança i un vi 
d’aperitiu. 

Vins lleugers, frescos i 
aromàtics

Per Enric Gil són uns vins “que te-
nen com a característica principal la 
frescor, ja que les varietats de raïm, el 
clima i el terreny marquen notes sa-
lines i acideses més aviat altes, així 
com graduacions moderades. Són 
vins lleugers, frescos, aromàtics, fà-
cils de beure i molt caracteritzats pel 
terreny i les característiques mi-
croclimàtiques d’aquesta zona del 
Vallès Oriental”. Uns vins que es 
poden trobar en botigues espe-
cialitzades i, com assenyala Pepi 
Milà, també impulsora de Can 
Roda, “només s’elaboren amb la 
producció pròpia de la finca i en 
els diferents processos s’hi im-
plica tota la família propietària”.
 Aquesta implicació també 
es nota en totes les activitats pa-
ral·leles que Can Roda organitza, 

sempre vinculades al vi i a l’eno-

logia. La masia reformada i l’entorn 
d’espectacular bellesa fan que no sem-
bli que ens trobem a escassos 20 mi-
nuts del centre de Barcelona. Pepi 
Milà ens parla de les activitats relaci-
onades amb l’enoturisme: “Ens agra-
da molt explicar qui som i què fem a 
Can Roda, per això organitzem diver-
ses visites al llarg de l’any. Es fa una 
passejada per la vinyes i el celler, on 
s’expliquen aspectes com la viticul-
tura i l’elaboració de vins, i finalment 
es realitza un tast comentat d’alguns 
vins, on es respon als dubtes dels vi-
sitants”. Aquestes activitats enoturís-
tiques es convoquen periòdicament 
via Face book i es completen amb al-

tres activitats que poden ser gastro-
nòmiques, com tallers de cuina amb 
productes propis de la finca; culturals, 
com concerts de jazz o música clàssi-
ca; i fins i tot esportives, com l’orga-
nització d’una marxa nòrdica. 

www.cellercanroda.cat
Tel. 935 794 448

CAN RODA 
Vins DO Alella i enoturisme 

Espai per a celebracions

Can Roda també és un marc idoni per a celebracions familiars. Als seus amplis 
jardins i als voltants de la seva masia s’hi ha instal·lat un annex amb totes les co-
moditats amb capacitat per a 150 persones que permet acollir casaments, 
banquets, comunions i fins i tot esdeveniments corporatius. Can Roda lloga 
l’espai i subministra els vins i espumosos. 

Rosa Vallès, gerent de Leo Boeck

Selecció de matèries primeres de qualitat

-¿A partir de quin moment l’empresa 
s’especialitza en la fabricació de sal-
sitxes de Frankfurt i hamburgueses?
Cap allà els anys 60, el senyor Isidre 
Vallès va adquirir les instal·lacions de 
Montcada i Reixac on el senyor Boeck 
es dedicava a la fabricació de pernil 
cuit com molts altres alemanys esta-
blerts a la zona en aquella època.
Va començar a fabricar especialitats 
tipus Frankfurt i hamburgueses amb 
la intenció de subministrar-les als 
seus locals de restauració, els ja mí-
tics Frankfurt’s, que va mantenir en 
la seva propietat fins a l’any 2003, any 
en què van passar a mans del seu fill i 
en què es van degustar els productes 
Leo Boeck fins al 2008.

-El creixement s’ha consolidat de 
forma que ara proveeixen altres 
clients.
Gràcies principalment al boca-orella 
i a les recomanacions, per part dels 
nostres clients, dels nostres productes 
per la seva excel·lent qualitat dispo-
sem d’una xarxa de distribució prò-
pia, i desenvolupem el nostre mercat 
principalment a Catalunya. 

www.leoboeck.cat
Tel. 935 751 153

-¿Com s’innova en un àmbit tan as-
sociat al ‘fast food’, com el dels 
carnis?
La nostra especialitat sempre han si-
gut els Frankfurts, les hamburgueses 
i les cerveses (a més de noves espe-
cialitats que hem anat incorporant 
amb el temps), productes certament 
relacionats amb el fast food, però en 

el nostre cas, hem si-
gut sempre molt meticulo-
sos tant en l’elecció de les matèries 
primeres com en el procés de fabrica-
ció del producte final. Leo Boeck dis-
posa d’un departament d’innovació 
que ens permet mantenir-nos pio-
ners en noves tendències de màxi-
ma qualitat.

-¿Quin valor afegit ofereix Embo-
tits Leo Boeck al mercat?
És cert que ens ha tocat competir 
amb empreses que aposten pel fast 
food, però al contrari que altres pro-

ductors que utilitzen matèries de 
poca qualitat i processos to-

talment industrialitzats, 
nosaltres apostem per 

utilitzar les millors 
matèries primeres 
i unir tecnologia 
actual i artesania. 
Aquest és el nos-
tre valor afegit. 

-¿Com s’ha man-
tingut la compan-

yia com un dels 
referents del sector?

Sense rebaixar la quali-
tat dels nostres productes fabri-

quem una gamma alta i estàndard. 
Res de marques blanques. En un 
moment en què es qüestiona el 
consum d’aquesta mena de produc-
tes, crec que una bona selecció de 
matèries primeres el mantindrà i 
l’incentivarà.

El fundador del 
primer frankfurt 
de Catalunya

Fa 50 anys, Isidre Vallès va fun-
dar Embotits Leo Boeck amb 
el propòsit de subministrar la 
matèria primera als seus esta-
bliments de restauració. El se-
nyor Vallès va ser el fundador 
del  primer frankfurt de Catalu-
nya. En l ’actualitat, la seva filla, 
Rosa Vallès, dirigeix una empre-
sa que produeix 1 milió de qui-
los d’embotits a l ’any, on els més 
representatius són les salsitxes 
de Frankfurt i les hamburgueses.

Pròximament està previst obrir 
e l  p r i m e r  e s t a b l i m e nt  L e o 
Boeck al barri de les Corts, on 
s’oferirà tota la gamma de pro-
ductes Leo Boeck.

Amb més de 2.500 clients, Leo Boeck es manté fidel als valors dels seus inicis: l’elecció de primeres matèries: 
carn fresca i espècies seleccionades, que marquen la diferència dels seus productes. 

“Oferir 
un producte 
de qualitat  

a partir d’una 
acurada selecció 

d’ingredients i 
una rigorosa 
elaboració”
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Joan Carles i Olga Pujadó Solano, gerents de Pujadó Solano

Artesans de l’anxova 

-¿Quina mena de producte comer-
cialitza Pujadó Solano? 
Principalment anxoves netes o en 
salaó en tota mena d’envasos de vi-
dre, llauna i plàstic de totes les mi-
des. També ens hem especialitzat en 
l’elaboració de seitons en vinagre i 
bonítol del nord en oli. Fabriquem 
altres productes com les banderi-
lles, la brandada i la tapenade, i a 
part comercialitzem altres produc-
tes amb la nostra marca com les esco-
pinyes, musclos, olives farcides, pop, 
fumats, etc.

-¿Què els diferencia d’altres 
fabricants?
Tenir el port a 500 metres de la fà-
brica de Santoña ens permet tenir 
matèria primera molt fresca i de 
primera qualitat. Nosaltres matei-
xos escollim les partides que més ens 
agraden i fem produccions petites 
que ens permeten treballar sempre 
de fresc i només peix de campanya 
i temporada. Mimem i controlem 
molt cada punt del procés de pro-
ducció perquè no hi hagi cap desvi-
ació pel que fa a qualitat i higiene del 

www.pujadosolano.com 
Tel. 933 813 650

producte. Fa 35 anys que fem el ma-
teix i el màxim objectiu és que sem-
pre quedi igual.

-Parli’ns dels seus productes de la 
línia negra.
Són els nostres productes més se-
lectes. Les anxoves i els seitons de la 
línia negra són els més ben seleccio-
nats i envasats en oli d’oliva. El boní-
tol és d’altíssima qualitat. Com que 
fem produccions petites podem tre-
ballar sempre amb producte fresc i al 
fer una neteja exhaustiva dels lloms 

fem un producte molt blanc i sucós. 
També estem traient productes nous 
de línia negra com la tapenade que 
està feta amb ingredients de quali-
tat i només porta conservants natu-
rals com la sal o la llimona.

-¿On podem trobar el producte de 
Pujadó Solano?
Sobretot en botigues especialitza-
des, pesques salades, conserves i 
envinagrats, xarcuteries, delikates-
sen, grans superfícies com Alcampo, 
Grosmercat i petits supermercats.

-¿Venen ‘on line’?
Sí, tenim una botiga virtual a la nos-
tra web on a més apareix el calen-
dari amb totes les fires artesanals 
que ens posem els caps de setmana 
per tot Catalunya. També fem lots 
on line i actualment oferim una pro-
moció que inclou el transport gratu-
ït en compres a partir dels 29,00 €. 
També hem obert aquest any una 
botiga a la fàbrica de Santoña on 
s’estila molt anar a comprar anxo-
ves directament en persona a les 
fàbriques.

El procés 
d’elaboració 
d’anxova, 
bonítol i seitó
Per a l’anxova el procés d’elabora-
ció és d’un any perquè s’ha de dei-
xar madurar 12 mesos perquè arribi 
al seu punt òptim de curació. Du-
rant el mes de maig Pujadó Sola-
no compra tota la pesca d’anxova 
necessària per a tota la produc-
ció anual. Es necessita molta mà 
d’obra ja que l’elaboració d’anxo-
va, seitó i bonítol és manual. El bo-
nítol s’elabora durant els mesos de 
juliol i agost ,“la costera”, i augmen-
ta la seva qualitat com més temps 
està en repòs, i el seitó en vinagre 
també s’elabora sempre fresc, mai 
congelat. Això li dóna una textura 
molt suau i agradable al paladar. A 
més Pujadó Solano només utilitza 
aigua, vinagre i sal, i això fa que tin-
gui un sabor molt casolà i natural.

Una parada de bacallà al mercat de la Sagrada Família de Barcelona va ser l’origen d’aquesta 
empresa familiar de conserves, reconeguda internacionalment per les seves anxoves pescades 

al Cantàbric i envasades a les fàbriques de Santoña, a Santander, i Barcelona.
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-El projecte km 0 es basa en 
altres projectes semblants 
que estan tenint gran èxit a 
països com el Regne Unit, 
França o Itàlia. ¿Quin és el 
seu valor afegit?
Per una banda, suposa un su-
port als productors locals, ja 
que la venda de productes km 
0 els facilita la venda directa 
i un valor afegit, a més de ser 
capaços de decidir preus més 
justos per als seus productes. 
Un altre gran eix del projec-
te són els consumidors, cada 
vegada més conscienciats i 
informats sobre nutrició i se-
guretat alimentària, que per 
això busquen conèixer l’ori-
gen dels productes i els mèto-
des de producció.

-A més, ens ajuden a millo-
rar el medi ambient.
Sí. L’agricultura i la rama-
deria tradicionals tenen molt 
a dir en la lluita per frenar el 
canvi climàtic. Des d’un punt 
de vista econòmic es trac-
ta d’evitar la despesa ener-
gètica al portar productes 
procedents de milers de qui-
lòmetres; són produccions lo-
cals que no tenen recorregut 
per arribar al  punt de ven-
da. Els productes de tempo-
rada són més ef icients i de 
més bona qualitat. S’haurien 
de fomentar els productes de 
temporada i locals.

 -¿Quins productes comerci-
alitzeu des del portal km 0?
Actualment tenim 30 produc-
tors, tots ells amb el seu corres-
ponent registre d’explotació, i 
tenim tota mena de productes: 
des de lactis, carns, vins i caves, 
olis de diferents zones de Cata-
lunya, així com llegums. Tam-
bé productes de temporada de 
l’horta, fruita envasada i mel-
melades, fruita seca de les ter-
res de Tarragona i molts més que 
podreu veure a la nostra pàgina 
web. En tot cas, apostem perquè 
els consumidors consumeixin 
productes de prop de casa seva 
i, al mateix temps, ajudem per-

www.km-0.cat
Tel. 933 015 253

què la nostra ramaderia i agri-
cultura siguin més competitives 
i tinguin aquest plus de no ne-
cessitar cap intermediari. 

-¿Com i quan serviu als clients?
Una vegada a la setmana i així 
també aconseguim reduir les 
emissions de CO2. I és que amb 
la venda directa a botigues i res-
taurants també evitem que vin-
guin productes de lluny, donem 
més llocs de treball aquí i aju-
dem el nostre entorn perquè les 
explotacions del país estiguin 
actives. 

Comprar els productes alimentaris directament als productors és  
cada vegada més habitual. “km 0, fet al costat de casa” és una iniciativa 

de l’Associació Agrària de Joves Agricultors, ASAJA, per promocionar  
la compra i el consum de productes agrícoles i ramaders de 

proximitat produïts a Catalunya.

Productes produïts al  
costat de casa

Rosa Pruna, presidenta de l’Associació Agrària de Joves Agricultors, ASAJA

-¿Com han aconseguit man-
tenir el negoci durant 123 
anys i ser la família més 
antiga entre els paradistes 
del Ninot?
A més de trebal lar molt, 
oferint als nostres clients el 
millor peix i marisc al preu 
més competitiu. Per a nosal-
tres això no és la nostra fei-
na, sinó la nostra f ilosof ia 
de vida. El bon peix no té per 
què ser car. Fixi’s que jo atenc 
moltes clientes a les quals ja 
despatxava la meva àvia, i per 
tant hem de mantenir el ni-
vell, pel que fa al servei i al 
producte. 

-¿Quin producte trobaran a 
Peixateria Ribera?
Som els únics del mercat que 
cada tarda, de dilluns a di-
vendres, anem a comprar 
peix a la Llotja de la Barce-
loneta i el posem a la venda 
aquella mateixa tarda. Por-
tem producte de proximitat: 

  Peixateria-Ribera
Tel. 933 284 245

Els hàbits de consum i de cui-
na han canviat. Les racions són 
més petites. Ara s’ha d’oferir el 
peix net, sense espines i gaire-
bé a punt per al consum. 

-¿Com podem comprar peix 
a bon preu aquestes festes 
de Nadal?
No seria la primera vegada 
que el peix estigués més car 
ara que la vigília de Nadal. 
Amb el peix i el marisc fresc 
no se sap mai. Jo recomano a 
les meves clientes que si tro-
ben un producte a bon preu 
ara el comprin i el congelin. 

-Peixateria Ribera sempre 
s’adapta als nous temps. 
¿Què ve ara?
Introduirem un servei de cà-
tering i d’entrega a domicili 
a petita escala.

El 1892 la família Ribera va iniciar la seva activitat al Mercat del Ni-
not. Des d’aleshores quatre generacions han despatxat peix i marisc 
per a particulars i restauració tant al mercat, recentment remode-
lat, com a la peixateria ubicada entre els carrers de València i Villarroel.

Peix fresc cada tarda de la 
Llotja de la Barceloneta

Pau Ribera, de Peixateria Ribera, parades 10 i 11 del Mercat del Ninot

El Tastet de la Mar

“Tenim dos cuiners que preparen una carta diària d’entre 8 a 10 
plats de peixos de temporada que són els mateixos que venem. 
La nostra idea és que el que es mengi a El Tastet es pugui com-
prar a la parada i, de la mateixa manera, que el que es pugui 
comprar a la parada es pugui menjar aquell mateix dia a El Tas-
tet. Està funcionant bé i cada vegada tenim més clients que vénen 
de l’Hospital Clínic i empreses de la zona. L’horari de la peixateria 
és de 8 h a 21 h, i el d’El Tastet, de 9 h a 16 h”.

C A LT ER  P r o d u c t o s  d e  A l i  -  
men  tación, SL ha sabut aprofitar 
l’experiència dels seus més de 25 
anys per posar l’alta qualificació del 
seu equip tècnic i humà al servei de 
la investigació i l’elaboració de pro-
ductes d’una qualitat que s’ha con-
vertit en la senya d’identitat dels 
seus ous i altres derivats de la truita.

La matèria primera s’extreu a les 
seves pròpies piscifactories, i això 
garanteix tant la immediatesa de 
transport fins a l’obrador com la qua-
litat final del producte.

En l’elaboració dels ous de trui-
ta CALTER s’utilitzen mètodes to-
talment artesanals, des de la fresa 
dels peixos en viu que tornen a l’ai-
gua immediatament, fins al control i 

eliminació de les impureses que po-
guessin aparèixer en el procés d’en-
vasament i pasteurització.

Els ous de salmó salvatge Keta 
són importats d’Alaska i enva-
sats a les instal·lacions de CAL-
TER. Els lloms de truita en escabetx 
i els rovells d’eriçó de mar s’elabo-
ren seguint mètodes tradicionals 
semiindustrialitzats.

L’acurada feina realitzada per tots els 
departaments de CALTER, la confi-
ança dipositada pels seus clients i 
distribuïdors i la qualitat dels seus 
productes els han concedit la més 
alta consideració en els mercats 
nacional i europeu, així com entre 
productors de mitjana i alta gastro-
nomia i el món delikatessen. 

www.cal-ter.es
pedidos@cal-ter.es

comercial@cal-ter.es
C. García de Nájera, 4, 1r F
31008 Pamplona (Navarra)

Tel. 948 27 86 16

CALTER 

Més de 25 anys elaborant derivats de la truita
Productes CALTER

Ous de truita
Ous de salmó

Lloms de truita en escabetx  
Rovells d’eriçó de mar

gambes, l luç, l lenguados, 
escamarlans, sardines, sei-
tons… També anem a buscar 
a Mercabarna cada dia lluç 
del nord, raps, galls, llengua-
dos, daurades, salmó, tonyi-
na, etc. Completem l’oferta 
amb marisc de temporada, 
ara per Nadal tindrem bo-
ques, l lagostins i gambes 
congelades.

 -¿Com han canviat les de-
mandes dels clients?

L’Associació Agrària 
de Joves Agricultors

Si bé ASAJA fa poc temps 
que és a Catalunya com a 
organització professional 
agrària, ja funciona des de 
fa 15 anys amb l’objectiu de 
representar, gestionar, de-
fensar i fomentar els interes-
sos professionals del sector 
agrari en general i de les se-
ves organitzacions. Com a 
organització de joves agri-
cultors, ASAJA pertany al 
Comitè d’Organitzacions Pro-
fessionals Agràries (COPA) i 
al Consell Europeu de Joves 
Agricultors (CEJA). 
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Parlar dels torrons i la resta de 
productes Alemany és parlar, 
primer que res, de qualitat. La 
qualitat suprema només és un 
dels seus molts èxits i una ga-
rantia per col·locar en primera 
línia els seus productes tradici-
onals. Estan elaborats segons la 
recepta de la Sra. Mundeta, que 
va iniciar, a finals del segle XIX i 
de forma artesanal, un tipus de 
caramel elaborat a base de mel, 
i va traspassar la seva manera 
de fer-lo als seus descendents. 
És una fórmula totalment ar-
tesana, natural, que no inclou 
cap mena d’additiu, ni tan sols 
glucosa, i això la fa altament 
recomanable.

Els productes 

L’ingredient essencial dels 
 torrons Alemany és la mel de 
romaní, un producte acura-
dament seleccionat, amb un 
sabor que transporta a les ma-

neres de fer d’abans, una aroma 
de tradició i artesania. Així, de 
la mel, de la fruita seca del nos-
tre país i dels altres ingredients 
de la mateixa qualitat, sorgei-
xen els productes Alemany, amb 
una varietat tan àmplia com ho 
són les possibilitats d’elabora-
ció. Alemany elabora des dels 

 www.alemany.com
info@alemany.com

seus orígens les típiques torte-
tes d’avellana i mel, així com el 
conegut torró tou, dur, crocant, 
bombó amb ametlla, avellana, 
rovell, nata i nous, tortes imperi-
als… una infinitat de sabors per 
a tots els gustos que no poden 
faltar, especialment, en les da-
tes nadalenques.
 
Tots els productes Alemany es 
poden consultar a la seva pà-
gina web (www.alemany.com) 
i es poden trobar als petits co-
merços, en fruiteries de Casa 
Ametller, en supermercats 
com Condis, Juma, Plus Fresc, 
El Corte Inglés, Sorli, i la seva 
gam ma de productes ecològics, 
a Ecoveritas. 

No hi ha un plaer més gran que degustar un producte totalment natural 
elaborat artesanalment. Aquest és el cas de la marca Alemany, que ha 
sabut mantenir en els seus torrons, mels i caramels l’especial sistema de 
treballar d’una llarga tradició artesana amb més d’un segle d’existència, i 

cinc generacions de mestres torroners.

Alemany, tradició artesana 
en torró i mel

L’empresa

Hereus de la tradició fa-
miliar, la família Alemany 
elabora el torró de for-
ma artesanal amb la fruita 
seca que obté de la zona 
del Montsec, on la duresa 
del terreny hi aporta unes 
qualitats immillorables. Per 
obtenir un producte de la 
màxima qualitat, substitu-
eixen els edulcorants arti-
ficials per mel de romaní i 
utilitzen ous frescos de la 
comarca. 

-¿Per què van decidir de-
dicar-se a un segment tan 
concret com el dels dolços 
vegans?
La nostra intenció se centra 
en la idea que els clients des-
cobreixin els avantatges de 
l’alimentació sana. No ens 
dirigim exclusivament a les 
persones veganes. De fet, 
més d’un 50% dels compra-
dors que tenim no ho són. Al  
final, els beneficis del menjar 
vegà es poden compartir amb 
tothom. Aquest és un dels ob-
jectius: conscienciar i norma-
litzar la situació.

-¿Podríem dir que és un 
mercat que està vivint 
un’boom’? 
A La Besnéta, som l’única 
pastisseria de Barcelona que 
exclusivament elabora dolços 
vegans. Sí que podem par-
lar d’un mercat emergent, ja 
que als Estat Units i Europa 
el seu comerç és molt habitu-

al. Aquí falta pedagogia. Mol-
tes persones encara no saben 
què és el veganisme. En can-
vi, els turistes que ens visiten 
ens diuen que per fi troben 
un local que cobreix les se-
ves necessitats.

www.labesneta.com
Tel. 934 153 839

-¿Com li arribarà al consu-
midor la consciència que 
es tracta d’aliments més 
saludables?
El convenciment vindrà més 
pels aspectes de la salut que 
per la lluita contra el mal-
tractament animal. Resulta 
essencial la feina que s’ha de 
fer amb els nens, que al final 
són els consumidors del fu-
tur. Nosaltres, que ens tro-
bem a Gràcia, considerat un 
nucli del veganisme, aportem 
els nostres dolços vegans fets 
a mà des del cor i a l’abast de 
tothom.

A l’agost, van obrir a Gràcia l’única pastisseria de Barcelona 
especialitzada exclusivament en dolços vegans. L’objectiu de  

l’Albert i la Daniela és normalitzar aquesta opció alimentària  
posant-la a l’abast de tothom.

Els dolços beneficis  
del menjar vegà 

Albert Martínez i Daniela Calcagno, propietaris de la Besnéta

‘Pelegrins’ de les  
intoleràncies alimentàries
Un 30% dels clients habituals de la pastisseria la Besnéta són 
vegans. La resta són “pelegrins de les intoleràncies alimen-
tàries”, tal com els defineixen els seus propietaris. Amb aquest 
concepte es refereixen a les persones que van a l’establiment  
buscant dolços sense gluten, ous, llet o sucre per cobrir les se-
ves necessitats nutricionals. L’Albert i la Daniela creuen que hi 
ha un mercat per explotar en aquest col·lectiu.

Gastrònoms neix de l’experièn-
cia de Sònia Faixó i Jordi Mar-
gall en el món de l’hostaleria. 
Gastrònoms elabora productes 
de cinquena gamma i bases cu-
linàries per als professionals de 
la restauració, que els permeten 
obtenir plats de qualitat, facili-
tar la seva preparació i aconse-
guir regularitat.

Cuina de combinació 
amb el toc de cada 

cuiner

Des de la cuina central de Gas-

tauració pugui donar al plat 
el seu toc i la seva presenta-
ció, amb més nivell de creati-
vitat”, subratlla Jordi Margall. 
Altres avantatges d’aquestes 
bases culinàries són, segons 
Sònia Faixó, “que els profes-
sionals poden fer més fàcil-
ment una carta, per exemple 
incorporant suggeriments, i 
tenen més capacitat per ab-
sorbir més feina i donar ser-
vei als comensals en moments 
puntuals de molt de tràfec”. 
En tot cas, afegeix, “els nos-
tres productes necessiten un 
bon professional al darrere per 
treure’ls el màxim partit”.

Per augmentar la seva capaci-
tat de producció, Gastrònoms 
ha apostat per ampliar les se-
ves instal·lacions un 25%, sem-
pre amb la vista posada en 
  l’expansió europea.

www.gastronoms.es
Tel. 972 156 319

Cuina per a cuiners
Sònia Faixó i Jordi Margall, de Gastrònoms

Donar eines necessàries als professionals de la restauració per poder 
gestionar més bé la seva feina diària és l’objectiu de Gastrònoms, que 

afronta el futur amb un ampliació del 25% de les seves instal·lacions i, per 
tant, de la seva capacitat de producció de bases culinàries de qualitat.

els avantatges de la cuina de 
combinació, però “permetent 
que cada professional de la res-

Cuina artesanal i natural 

Tots els productes de Gastrònoms estan cuinats de forma artesa-
nal, sense additius, colorants ni conservants i amb matèries pri-
meres totalment naturals. 

Canelons: elaborats amb pasta artesana d’ou amb format indivi-
dual perquè cada restaurador els pugui oferir amb una presen-
tació original. 

Raviolis amb pasta wanton (d’ànec confitat i foie, cua de toro al 
vi negre…) o cruixents (botifarra de perol amb ceba confitada, xis-
torra amb ou…).

Lasanyes: elaborades amb pasta artesana italiana molt fina, molt 
de farciment i en porcions individuals (bolets, vegetal, de carn i 
mozzarella…).

Carpaccio (bacallà, tonyina, gambes…), tàrtars (tonyina i salmó) i 
tataki de tonyina.

Carns de llarga cocció amb una presentació diferent i en format 
monoració.

Croquetes amb diferents arrebossats (quatre formatges i ceba 
confitada, bacallà i all escalivat...).

Vinagretes i salses.

Postres: receptes tradicionals amb packagings innovadors en 
format individual.

trònoms, es cuina per als 
cuiners i s’ofereixen les eines 
necessàries per poder aplicar 
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-Diu que a través de la seva cuina 
construeix un pont entre la seva cul-
tura natal, l’andina, i la dieta medi-
terrània. Els seus plats són, doncs, 
ponts culturals gastronòmics.
Sí. A través de la història de la gastro-
nomia pots descobrir molt dels pobles 
i de les seves persones. A cop de for-
quilla es pot furgar en la història de 
cada plat. Hi ha plats mil·lenaris i s’ha 
de respectar la seva cultura, el seu 
territori i el seu espai a l’hora d’en-
tregar-los als teus convidats, i això no 
significa que no es puguin fusionar 
o innovar amb ells. Per a mi la cuina 
significa molt més que la simple ne-
cessitat bàsica de menjar. No volem 
que els nostres convidats se’n vagin 
tips, això es pot fer a qualsevol lloc, 
de la Fulla d’Ostra volem que se’n va-
gin feliços.

-Es nota. Vostès no parlen de comen-
sals, sinó de convidats.
Tant Claudio com jo som de fora i 
els nostres amics viuen majoritària-
ment en altres ciutats. la Fulla d’Os-

wwwww.fulladostra.com
Tel. 932 008 393 

C. Amigó,  39 - 08021 Barcelona

tra és un espai on acollim clients que, 
durant el temps que estan amb nosal-
tres sopant, es converteixen en amics, 
i algunes vegades aquesta amistat per-
dura. La taula té la funció de reunir 
persones que no s’han vist en molt de 
temps. Quan la meva família va venir a 
visitar-me, després de 10 anys, els vaig 
anar a buscar a l’aeroport, però a casa 
meva tenien la taula plena de totes les 
delikatessen espanyoles, catalanes i eu-

ropees. Jo puc tenir diners però no et 
regalaré una joia, et regalaré un bon 
sopar. Aquest era el nostre objectiu a 
l’obrir la Fulla d’Ostra.

-¿Com han desenvolupat aquesta pas-
sió per la fusió de cultures?
Tots dos som molt polifacètics i no po-
dia ser d’una altra manera. Jo sóc de 
Xile, un país en què, per la seva diversi-
tat territorial, es cuina de formes dràs-

ticament diferents. Anem des d’un dels 
deserts més àrids del món fins a l’An-
tàrtida. He treballat en restaurants i 
hotels de Barcelona, Madrid, Toledo, 
Segòvia, el Perú i l’Argentina i he con-
viscut amb cuiners de tot el món. M’he 
dedicat a reconèixer i a estudiar la cui-
na asiàtica i indonèsia. Això m’ha donat 
una experiència, no tant culinària, sinó 
de tot el que m’envoltava. És important 
aprendre de tot i de tots. Claudio par-
la cinc idiomes, és del Brasil i té la part 
cultural molt arrelada perquè és un ar-
tista nat, músic de professió. Ell tenia 
un somni que era obrir un restaurant 
i jo necessitava oferir el meu menjar. 
Vam trobar aquesta joia i va ser amor 
a primera vista, ja no vam mirar altres 
locals.

-Per anar fent boca. ¿Un exemple 
d’aquesta fusió?
Un plat que ha tingut molt èxit ha sigut 
la tonyina Rapa Nui, en honor a la cui-
na polinèsia de l’illa de Pasqua, a Xile. 
És una tonyina amb una preparació tí-
pica de l’illa que jo he variat una mica. 

Bo i original són dues paraules que 
a la Fulla d’Ostra es tornen pràc-
ticament siameses. Així és com el 
menú de Nadal comença amb un 
aperitiu d’ostres franceses i galle-
gues fumades acompanyades de 
diferents textures com gelatina de 
bloody mary, aire de llima, la fulla 
d’ostra amb un cebiche d’ostra. En 
el menú degustació d’aquesta pe-
tita joia sempre hi ha un peix, un en-
trant de verdures i una carn. Per a 
aquestes festes s’inclouran uns ca-
nelons de confit d’ànec, amb cavi-
ars d’oli. També hi haurà tòfones. Es 
podrà degustar una pintada farcida 
amb foie i salsa de magrana. Unes 
postres a base de típics dol ços na-
dalencs d’aquí, de França, d’Alema-
nya i de Bèlgica.

Quan algú parla d’un restaurant generalment comença pels plats que ofereix. No passa amb 
la Fulla d’Ostra, oasi bistronòmic dissenyat per Lázaro Rosa-Violán. I no perquè els plats 
no siguin espectaculars, tot al contrari, sinó per l’afecte, la màgia i l’atmosfera d’un lloc 
acollidor que deixarà empremta, a parts iguals, en la seva memòria i el nostre paladar.

La felicitat d’un bon sopar

I l’acompanyem amb hummus, un plat 
que és molt àrab.

-¿Què ens tenen preparat per a 
aquestes festes de Nadal?
Per a aquestes festes hem preparat una 
petita combinació de plats i postres tí-
pics de diferents cultures i tradicions 
nadalenques i l’hem plasmat als nostres 
plats. Serà un menú molt divertit, en 
què jugarem, com sempre, amb produc-
tes frescos de mercat, verdures i fruites 
de temporada i amb els colors del Nadal 
i, evidentment, obrirà un primer plat 
amb la nostra fulla d’ostra.

Per algú que ha creuat l’Atlàntic a 
vela, ha escrit un llibre, impulsa fun-
dacions i ha dirigit una orquestra 
simfònica, el repte de fer-se el seu 
propi vi i aconseguir el reconeixe-
ment del sector només era qüestió 
de fer feina i ser constant. Si a més 
és Luis Conde, el màxim responsable 
de la firma Seeliger y Conde, espe-
cialitzada en la cerca i el desenvo-
lupament de talent directiu, amb 
oficines a vuit països les possibili-
tats augmenten. El resultat són els 
vins Mas Anglada elaborats en una 
finca del mateix nom situada a Fon-
teta –al costat de la Bisbal d’Empor-
dà– que només té 1,2 hectàrees de 
vinyes merlot i cabernet sauvignon 
i que produeix anualment no més de 
3.500 ampolles.

L’enòleg i responsable Ferran Peral 
ens acull a les instal·lacions del celler 
que són a peu de vinya i ens explica 
primer una mica d’història “la finca 
sempre havia produït vi per a con-
sum propi, però el 2004 vam plantar 
les vinyes actuals i el 2009 van sor-

tir les primeres ampolles. Els resul-
tats van ser més que satisfactoris, i 
el 2012 vam decidir fer el salt comer-
cial”. Dos enòlegs de Bordeus, Julien 
Viaud, de l’equip de l’enòleg francès 
de prestigi mundial, Michel Rolland, 
i el director d’un grand cru de Mar-

gaux, Ludovic David assessoren i vi-
siten el celler cinc vegades l’any.

Una feina que comença pel coneixe-
ment de la singularitat del terreny on 
hi ha les vinyes. Tal com ens explica 
Peral “les vinyes estan plantades so-

bre terres de pissarra degradada amb 
molta argila, la capa granítica és molt 
avall, de manera que les vinyes poden 
allargar les arrels i comptar amb més 
retenció hídrica que la resta de vins 
DO Empordà. Això és ideal per als 
anys amb poca pluja i per la sequedat 
de la tramuntana”.

A més a més del tracte exquisit en el 
cultiu. “Les vinyes estan ben ventila-
des i totes les fulles estan banyades 
pel sol. Ens n’encarreguem perso-
nalment i tenim calculada la quanti-
tat exacta de raïm que ha de produir 
cada cep. Fins i tot un mes abans de 
la verema les alleugerim de pes. Re-
butgem raïm, que després és adob 
natural, perquè tots els nutrients es 
concentrin en la quantitat desitjada, 
que són 6.000 kg aproximadament”. 

El raïm seleccionat passarà a una 
cambra frigorífica que els mantin-
drà durant 36 hores a una tempera-
tura de 4 ºC, més endavant entrarà 
en bótes de roure per, després de 18 
mesos, embotellar-se en els dos vins 

Analvaro, Tolimen 
i Rosadito 
Elaborat amb les varietats de mer-
lot i cabernet sauvignon, Analvaro 
té en boca una entrada fresca, amb 
creixent evolució i important pes 
de la fruita. Llarg en el postgust 
trobem la fruita madura i fons bal-
sàmics. Molt estructurat i amb uns 
tanins madurs. És un vi ideal per 
acompanyar amanides comple-
xes, embotits, xai a la graella. El vi 
Tolimen, sedueix amb les aromes 
de fruita negra i vermella madura, 
amb notes balsàmiques i notes de 
regalèssia i xocolata. En boca pre-
senta tanins madurs i persistents, 
acompanyats per un llarg recorre-
gut, sedós i elegant amb lleugers 
tocs cremosos amb un fons espe-
ciat. Tolimen és el maridatge ideal 
per arrossos de carn, carns blan-
ques, carn de bou i xai rostit. Fi-
nalment l ’any vinent Mas Anglada 
introduirà al mercat Rosadito, un 
rosat que no és DO Empordà, baix 
en acidesa i de gran cos.

Amb només tres anyades al mercat i una producció de 3.500 ampolles, els criances de 
Mas Anglada van camí de convertir-se en un dels grans vins del Baix Empordà.

MAS ANGLADA 
El secret més ben guardat de la DO Empordà 

que comercialitzen, Analvaro i Toli-
men. Segons Ferran Peral “uns vins 
forts, que guanyen amb el temps, amb 
menys mineralitat que els altres vins 
de la DO Empordà i que són ideals per 
acompanyar carns”.

Marcelo González i Claudio Guttman, xef i propietaris del restaurant la Fulla d’Ostra, bistrot i gastronomia

Blinis de remolatxa, crème fraîche al salmó fumat, fulla d’ostra i dos falsos caviars

Per adquirir aquests vins dirigiu-vos a:
VILA VINITECA - T.  902 327 777

VINS I LICORS GRAU - T. 972 301 835


