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«La cuina molecular és la unió dels cuiners amb els científics. 
A partir d’aquest moment, els cuiners i les cuineres es 
pregunten per què passen les coses, com ara per què a  
tal temperatura un ou es qualla, o cerquen una explicació  
a les reaccions que sorgeixen, per exemple, de la unió  
del peix amb el suc de llima, com passa amb el cebiche.»

Harold McGee
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Passió per la fruita

La primavera és un moment ideal per 
sortir: el cos ens demana aire lliure i coses 
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mercats. Cireres, maduixes, prunes, nespres 
i albercocs acompanyen les taronges, 
que ja acaben el seu regnat, i preparen el 
paladar per a l’arribada de la fruita d’estiu.

Però a banda del gust, la fruita és un 
component de la cuina mediterrània 
molt recomanable per gaudir de bona 
salut. Segons l’Organització Mundial de 
la Salut, menjar poca fruita i hortalissa 
causa milions de morts l’any, i la majoria 
són per malalties cardiovasculars o 
respiratòries, càncer i diabetis. Augmentar-
ne el consum diari de tres a cinc racions 

disminueix un 26 % el risc de patir un 
accident cerebrovascular. A més, un consum 
adequat de fruita i verdura s’associa a un 
risc inferior de patir sobrepès o obesitat.
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uns bons hàbits alimentaris. Aneu amb els 
nens al mercat i proposeu-los que escullin 
ells mateixos la fruita i que demanin 
consell als paradistes i, en arribar a casa, 
feu-ne broquetes amb ells i substituïu 
les llaminadures per fruita dessecada. 
Aquestes són algunes de les nombroses 
mesures que podeu posar en pràctica junts 
i que sempre us deixaran bona boca.
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Arròs de Pals amb llet, mel i pol·len d’abella

INGREDIENTS (per a quatre persones) PREPARACIÓ

160 g d’arròs de gra rodó de Pals

160 ml d’aigua

1.600 ml de llet sencera de vaca

100 g de mel de mil flors 

30 g de pol·len d’abella fresc

Un polsim de sal

1. Escalfeu l’aigua en una cassola, i quan 
arrenqui el bull, tireu-hi l’arròs i deixeu-l’hi 
coure fins que s’evapori tota l’aigua,  
uns 2 minuts aproximadament.

2. Tot seguit, tireu-hi la llet, que també  
heu d’haver escalfat abans. Abaixeu el foc  
al mínim i deixeu-ho coure tot suaument  
1 hora sense que arribi a bullir.

3. Quan quedi 1 minut perquè s’acabi la  
cocció, afegiu-hi la mel. Feu-hi un parell  
de voltes i pareu el foc.

4. Passeu l’arròs als recipients i deixeu-
l’hi refredar. A l’hora de servir les postres, 
espolseu-hi una mica de pol·len fresc pel 
damunt i ja les tindreu a punt.

El mercat de Girona
ens cuina...

LA RECEPTA
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EL PRODUCTE

A causa de la quantitat de midó que té, 
aquesta varietat d’arròs és ideal per cuinar 
tota mena d’arrossos a la cassola, arrossos 
caldosos, bullits, o un bon arròs amb llet com 
aquest que us presentem. Absorbeix molt bé 
el brou o el suc durant la cocció, i una vegada 
cuit no es cova i conserva molt bé totes les 
aromes del plat. El temps de cocció oscil·la 
entre 15 i 17 minuts.

REINVENTEM EL PLAT

Tot i que en la versió típica de l’arròs amb 
llet s’hi posa canyella, podeu provar de 
fer-hi un canvi tot infusionant camamilla 
en la llet. Veureu quin perfum més bo que 
hi aporta. Per no perdre’n el gust, seria bo 
fer-ne una infusió concentrada amb llet i 
afegir-l’hi quan faltin 5 minuts per acabar 
la cocció de l’arròs.

És Poma, 
del celler La Vinyeta
És una mistela elaborada amb garnatxa 
de l’Empordà i suc de poma de Girona, que 
presenta poma en nas i garnatxa en boca. Té 
una intensitat de color baixa i una presència 
excel·lent d’aromes netes i elegants de poma 
verda fresca. En boca expressa el volum i la 
força de la garnatxa amb la frescor de l’àcid 
màlic de la poma. El seu pas en boca és fi i 
sedós, amb un cert caràcter femení i una 
bona persistència final.

EL MARIDATGE
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El mercat de Lloret
ens cuina...

Crema de carbassa i pera amb avellanes

LA RECEPTA

PREPARACIÓ

1. Primer de tot, peleu la carbassa i traieu-ne les pipes. 
Talleu-la en talls regulars.

2. A continuació, peleu les cebes i talleu-les en tires fines; 
peleu la patata i talleu-la com la carbassa, i peleu les peres, 
talleu-les en quarts i traieu-ne els pinyols.

3. Tot seguit, poseu la carbassa, les cebes, la patata i les 
peres en una olla. Cobriu-ho tot amb aigua i feu-ho coure. 
Quan la carbassa sigui cuita, pareu el foc i tritureu-ho 
tot ben fi. Aneu afegint-hi l’oli d’oliva verge extra perquè 
emulsioni bé i saleu-ho.

4. Emplateu la crema i enllestiu-la amb les avellanes 
torrades i trencades i un fil d’oli d’oliva verge extra per sobre

INGREDIENTS 
(per a quatre persones)

2 kg de carbassa

2 cebes

1 patata grossa

3 peres conference

150 ml d’oli d’oliva verge extra

Un grapat d’avellanes torrades

Sal
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La carbassa o carabassa (Cucurbita sp.) 
és el fruit de la carbassera. En moltes 
cultures, la carbassa es considera l’origen 
de la vida. És un producte que es conserva 
molt fàcilment i a la cuina es pot utilitzar 
per fer sopes, escudelles, guisats i també en 
pastisseria (cabell d’àngel, carbassat, etc.). 
Trieu i remeneu per trobar-ne la varietat 
més adequada per a les vostres receptes.

La carbassa és una hortalissa que es pot fer 
servir com a recurs en una gran quantitat 
de plats. A més a més, combina molt bé amb 
moltes espècies, com ara la cúrcuma, que 
ens aporta molts beneficis per a la salut. 
Afegiu-ne sense por a la crema, que us hi 
donarà un toc fantàstic.

Sota els Àngels rosat,  
del celler Sota els Àngels
Aquest vi té un color de pell de ceba 
amb reflexos de coure brillant. En nas, 
ens recorda un perfum de pètals de 
rosa subtil i atractiu, i també l’aroma 
del camp després de la pluja. En boca és 
aeri i delicat, d’entrada amable i amb un 
recorregut llarg i fresc. És subtil i misteriós, 
sorprenent, complex i seductor. Un vi 
gastronòmic, noble, clàssic, preparat per a 
una evolució sorprenent al llarg del temps.

EL PRODUCTE

REINVENTEM EL PLAT

EL MARIDATGE
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El mercat d’Olot 
ens cuina...

Cebes farcides de botifarra de perol amb nous

LA RECEPTA

INGREDIENTS 
(per a quatre persones)

PREPARACIÓ

8 cebes de Figueres mitjanes

Un raig d’oli d’oliva verge 
extra

½ kg de bolets

3 botifarres de perol

200 ml de brou de carn 
concentrat

50 ml de llet de coco (en 
comptes de nata, per evitar 
al·lèrgies i intoleràncies)

Un grapat de nous

Sal

1. Escaliveu les cebes al forn o en un foc a terra fins que siguin toves 
i tendres. Quan estiguin a punt, traieu-les i deixeu-les refredar. 

2. A continuació, peleu-les. Anant amb compte i amb unes 
pinces, traieu-ne la part interior i deixeu-ne les dues capes 
externes. Piqueu finament les capes internes de la ceba.

3. Poseu una paella al foc amb un raig d’oli. Netegeu els bolets, 
piqueu-los finament i salteu-los a la paella. A mitjan cocció, 
afegiu-hi la ceba que heu picat i doneu-hi un tomb. Retireu 
la meitat de la barreja per a la salsa i a la resta, afegiu-hi la 
botifarra de perol sense el budell. Saleu-ho i remeneu-ho,  
a fi que la botifarra es barregi bé amb els bolets i la ceba.

4. Tot seguit, ompliu les cebes amb el farcit i fiqueu-les  
al forn preescalfat a 100 °C fins que siguin calentes. 

5. Poseu en una cassola la meitat de la barreja de ceba i bolets 
que heu reservat i afegiu-hi el brou de carn reduït i la llet de 
coco. Deixeu que arrenqui el bull i saleu-ho. Tritureu-ho tot 
perquè us quedi amb una textura de salsa ben fina.

6. Serviu les cebes farcides amb una mica de salsa per sobre  
i les nous picades.
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La botifarra de perol és un embotit que és 
un bon aliat de les farses. Quan s’escalfa, 
es fon la gelatina de les carns cuites que 
conté i s’amalgama molt bé amb tots 
els productes que integren el farcit. 

Si voleu donar-hi un toc d’alta volada, 
acabeu de refinar el plat posant per 
damunt de cada ceba un tallet de foie-
gras d’ànec passat per la planxa calenta 
uns segons a banda i banda. O també 
en podeu fer una variant més senzilla: a 
l’últim moment, ratlleu-hi un xic de foie-
gras congelat amb un microratllador. 

Pequem...?,  
del celler Mas Ponsjoan
És un vi negre natural, elaborat amb 
varietats autòctones mantingudes durant 
sis generacions, alguna de prefil·loxèrica i 
alguna de singular. Es tracta d’un vi sense 
sulfits, sense clarificar i sense filtrar; de 
cultiu tradicional i sinèrgic i veremat a mà. 
Premsat suaument, fermentat en bocois 
i envellit en bota de roure francès durant 
un any i una temporada més, evoluciona 
en l’ampolla. Un vi d’aromes i gustos 
singulars, com els seus elaboradors.

EL PRODUCTE

REINVENTEM EL PLAT

EL MARIDATGE
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El mercat de Palafrugell
ens cuina...

100 g d’olives negres  
sense pinyol

100 g de recuit de drap de cabra

100 ml de llet sencera

100 ml de nata per muntar

1 ceba tendra

50 ml de vinagre balsàmic de sidra

200 ml d’oli d’oliva verge extra  
de l’Empordà

Un polsim de ceps en pols

4 envasos de carpaccio de 
gamba vermella del cap de  
Creus (làmines de gamba crua)

Un grapat de pinyons torrats

Un manat de porradell

Sal en escates

1. Traieu el suc de les olives, assequeu-les i poseu-les 
en una plàtera al forn a 60 ºC unes 6 hores perquè 
s’assequin. Comproveu que estiguin ben seques, deixeu 
que es refredin i tritureu-les fins que us quedin reduïdes 
a pols. Reserveu-la en un pot tapat.

2. A continuació, prepareu l’escuma de recuit. Primer, 
barregeu el recuit de drap amb la llet i bateu-ho tot bé 
amb la batedora de braç. Afegiu-hi la nata i torneu-ho a 
batre. Després, coleu la mescla i aboqueu-la en un sifó 
d’un litre, i carregueu-lo amb dues càrregues. Deixeu que 
el preparat es refredi bé a la nevera un parell d’hores.

3. Tot seguit, peleu i piqueu la ceba finament i barregeu-la 
amb el vinagre, l’oli d’oliva verge extra, la pols de ceps i un 
xic de sal. Remeneu-ho bé i deixeu que maceri 30 minuts.

4. Col·loqueu les làmines de gamba als plats i deixeu  
que es descongelin.

5. Amaniu-les amb la vinagreta i escampeu-hi per sobre  
el porradell picat ben fi i els pinyons picats.

6. Enllestiu el carpaccio amb un polsim d’escates de sal  
i uns punts d’escuma de recuit.

Carpaccio de gambes amb vinagreta de ceba tendra

LA RECEPTA

INGREDIENTS 
(per a quatre persones)

PREPARACIÓ
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La gamba vermella és un dels productes 
estrella del Mediterrani, però no se’n 
troba tot l’any. Quan n’és el temps, 
una bona manera de gaudir-ne és amb 
aquest carpaccio elaborat a Roses, 
un producte cent per cent natural.

Només Garnatxa Blanca,  
del celler Perelada
És un vi d’un color groc pàl·lid amb tonalitats 
verdoses. Aromàticament, presenta records 
de fruites fresques i unes fines notes 
especiades. Al seu pas en boca és equilibrat, 
fresc i envolupant. És un vi complex, llarg 
i agradable en conjunt, amb una marcada 
personalitat varietal.

EL PRODUCTE

Si voleu aportar un toc dolcenc  
al carpaccio de gambes —que  
queda de meravella amb l’escuma  
de recuit de cabra—, proveu de  
posar-hi uns puntets de melmelada  
de tomata. 

REINVENTEM EL PLAT

EL MARIDATGE
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El mercat de Palamós
ens cuina...

Platillo de pollastre amb bolets

4 cuixes, 4 ales i 4 colls 
de pollastre de pagès

1 ceba mitjana

4 grans d’all

1 tomata madura

1 gotet de vi ranci  
o de xerès dolç

2 l de brou fosc d’aviram

400 g de bolets  
de temporada 

4 carquinyolis

Oli d’oliva verge extra

Sal, pebre negre i julivert

1. Primer de tot, prepareu els talls de pollastre: poliu les  
ales de pollastre i desestimeu-ne les puntes, traieu la pell 
dels colls i arregleu les cuixes i talleu-les per la meitat.

2. A continuació, daureu els talls prèviament salpebrats  
en una cassola amb un raig d’oli d’oliva verge extra. 

3. Quan siguin daurats, retireu-los de la cassola i en el  
mateix oli, sofregiu-hi la ceba i dos grans d’all tallats petits.

4. Quan el sofregit sigui cuit, aboqueu-hi la tomata pelada i sense 
llavors, tallada en daus petits. Deixeu que tot es concentri bé.

5. Tot seguit, torneu-hi a afegir la carn i mulleu-ho tot  
amb el vi ranci. Deixeu-ho reduir.

6. Quan s’hagi concentrat, cobriu el guisat amb el brou de 
pollastre i feu-ho coure fins que la carn quedi cuita i tendra.

7. D’altra banda, netegeu els bolets, salteu-los en una paella  
i incorporeu-los al platillo. 

8. Feu una picada de carquinyolis, dos grans d’all blanquejats i 
julivert i afegiu-la al platillo. Deixeu que faci xup-xup a foc suau 
20 minuts. Rectifiqueu-lo de sal i pebre i ja el tindreu a punt.

LA RECEPTA

INGREDIENTS 
(per a quatre persones)

PREPARACIÓ
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La carn de pollastre criat en llibertat i ben 
alimentat és una menja sensacional. Fa 
una bona colla d’anys, era un producte 
escàs i que només es menjava per festes 
i dies puntuals. Avui dia, gairebé tot el 
pollastre que es consumeix prové de granges 
intensives. Per això, cal reflexionar sobre 
la qualitat de la carn que consumim.

Si feu aquest pollastre i no teniu bolets de 
temporada, podeu optar per un bolet de 
cultiu molt gustós, el xiitake. Té un gust una 
mica especial —no agrada a tothom—, però 
doneu-li una oportunitat i potser us acabarà 
sorprenent, sobretot en plats sucosos.

Mallolet negre,  
del celler Roig Parals
Es tracta d’un vi elaborat a partir de ceps 
vells de carinyena i de garnatxa, cultivats  
en sòls sorrencs i argil·lollimosos a cinquanta 
metres d’altitud. De color vermell picota, 
intens, amb reflexos violacis, és un vi net  
i brillant. En nas presenta una intensitat alta, 
amb notes de fruits silvestres, especiades, 
minerals i de fruita madura. En boca és càlid, 
estructurat i potent.

EL PRODUCTE

REINVENTEM EL PLAT

EL MARIDATGE
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El mercat de Portbou 
ens cuina...

Bullinada d’escórpora

1. Primer, escateu l’escórpora, talleu-li les espines i traieu-ne 
les tripes. Renteu-la bé, si pot ser amb aigua de mar o salada. 
Talleu-la en rodelles i el cap per la meitat. Reserveu-la.

2. Tot seguit, feu un allioli negat amb la meitat dels alls  
i una tercera part de l’oli (50 ml). Reserveu-lo.

3. En un cassó ample, poseu-hi els alls restants, el pebrot 
tallat en rodelles, les tomates ratllades, l’api, la farigola, la 
fulla de llorer i les patates pelades i esqueixades. Poseu-hi 
tots els talls d’escórpora al damunt, fins i tot el cap, i saleu-ho. 
Cobriu-ho tot d’aigua i afegiu-hi l’oli d’oliva que us ha quedat. 

4. Per acabar, enceneu el foc i poseu-hi el cassó tapat. Ha de 
coure a foc molt viu de 12 a 15 minuts, fins que les patates i el 
peix siguin cuits. Quan faltin 2 minuts perquè acabi la cocció, 
tireu-hi l’allioli negat i deixeu que s’acabi de coure tot junt.

LA RECEPTA

1 escórpora de 2 kg

1 cabeça d’alls

1 pebrot verd llarg

2 tomates de penjar

1 branca d’api

1 branca de farigola

1 fulla de llorer

2 patates kennebec 
(preferentment, velles)

150 ml d’oli d’oliva verge extra

Sal

INGREDIENTS 
(per a quatre persones)

PREPARACIÓ
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Els Scorpaena són una família de peixos 
que es caracteritzen per tenir una carn 
dura, que admet molt bé les coccions 
alegres dels suquets i les bullinades. Tot 
i això, són peixos d’alta gastronomia. 
Cal vigilar amb les espines, però, perquè 
poden provocar dolor i inflamació.

Si voleu afegir un punt de rock-and-roll 
a aquesta bullinada, tireu-hi un raig de 
colatura d’anxova a l’últim moment de la 
cocció. De segur que no us deixarà indiferent.

Finca Olivardots
Groc d’àmfora,
de Vinyes d’Olivardots
Aquest vi ha estat elaborat amb raïm de 
varietats autòctones que procedeixen  
de vinyes velles de vuitanta anys, situades 
a la zona més plana de la regió, a uns cent 
metres sobre el nivell del mar, on el terrer 
està format per còdols, sorra i granit. 
Presenta un color groc brillant, i un buquet 
excel·lent i complex en què predominen 
les notes florals, acompanyades de fruita 
blanca i un fons mineral de pedra seca. 
En boca és rodó i untuós, i ofereix un final 
fresc, cítric i mineral.

EL PRODUCTE

REINVENTEM EL PLAT

EL MARIDATGE
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El mercat de Roses 
ens cuina...

Mongetes del ganxet amb llonganissa

600 g de mongetes del ganxet cuites

1 cabeça d’alls

150 ml d’oli d’oliva verge extra

1 llonganissa

1. Primer de tot, peleu els grans d’all i  
lamineu-los.

2. Poseu l’oli en una paella en fred amb les 
rodelles d’all. Poseu-la a foc mitjà i doneu-hi 
un parell de voltes perquè l’all s’enrosseixi. 
Un cop enrossit, retireu-lo.

3. En el mateix oli, tireu-hi la llonganissa 
tallada en daus, doneu-hi un tomb i afegiu-hi 
les mongetes cuites. Salteu-hi les mongetes 
fins que agafin un toc daurat.

4. Per acabar, emplateu-les amb les rodelles 
d’all pel damunt i serviu-les.

LA RECEPTA

INGREDIENTS (per a quatre persones) PREPARACIÓ
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La llonganissa és un embotit molt 
nostre. Tallat més fi o més gruixut, 
amb el pa amb tomata fan un equip 
guanyador. Proveu de tastar aquesta 
combinació tan senzilla i gustosa. 

La gelatina d’allioli és una invenció d’Enric 
Torrent, carnisser i propietari de la 
Carnisseria Pelai de Sant Climent Sescebes. 
Quan tingueu el saltat de mongetes a 
punt, poseu-hi una làmina de gelatina 
d’allioli i veureu com en qüestió de segons 
s’hi fon i impregna la paella de sabor.

Bonfill,  
del Celler Arché Pagès
Es tracta d’un vi d’un color vermellós 
d’intensitat mitjana, de tanins fins i 
lleugers tocs de fusta que conserva encara 
la suculència de la fruita. Un empordà de 
terrer, d’elegància sorprenent, fet amb 
raïms de carinyena de gairebé cent anys 
i garnatxes de trenta. Capmany és, sens 
dubte, un dels pobles amb més història  
en el cultiu de la vinya.

EL PRODUCTE

REINVENTEM EL PLAT

EL MARIDATGE
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El mercat de Salt 
ens cuina...

Naps negres amb crema de formatge

1. Per començar, peleu els naps i bulliu-los  
en aigua i sal. Escorreu-los bé i reserveu-los.

2. En segon lloc, poseu la llet a escalfar i 
quan arrenqui el bull, tireu-hi el formatge 
ratllat. Tritureu-ho tot bé.

3. Tot seguit, feu reduir el brou fosc fins  
que agafi una consistència de salsa.

4. Talleu els naps per la meitat i marqueu-los  
a la brasa. 

5. Per acabar, poseu-los al plat amb la crema  
de formatge pel damunt i amb un cordó de  
brou de vedella.

LA RECEPTA

INGREDIENTS (per a quatre persones) PREPARACIÓ

1 kg de naps negres de la mateixa mida

300 ml de llet de vaca sencera

300 g de formatge d’ovella Bordegàs

300 ml de brou fosc de vedella

Sal
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El formatge d’ovella Bordegàs de Làctics 
Peralada s’avé a la perfecció amb les 
verdures. S’hi pot menjar sense cap 
preparació, però també se’n pot fer 
una bona salsa d’acompanyament, 
com en aquest plat de naps negres. 

Si hi voleu donar un punt diferent,  
proveu d’afegir un trosset de  
formatge blau a la salsa. Curiosament,  
el formatge blau i els naps també  
combinen molt bé. Però no us  
passeu de quantitat, perquè, si no, 
els naps perdran la personalitat.

Anyet,  
del celler La Gutina
És un vi elaborat amb un 90 % de garnatxa 
blanca i un 10 % de garnatxa roja fermentat 
amb llevats autòctons. Es presenta sense 
filtrar, sense clarificar ni usar cap altre 
producte enològic durant l’elaboració, 
sense sulfits afegits. En nas, ofereix 
aromes de flors blanques, garriga i llevats, 
i en boca, salinitat, frescor i calidesa 
alhora. Anyet és el petit riu que ens marca 
les estacions, amb el soroll de l’aigua a 
l’hivern o el silenci de la sequera a l’estiu.

EL PRODUCTE

REINVENTEM EL PLAT

EL MARIDATGE
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Oli d’oliva verge extra

600 g de costella de porc

120 g de sofregit de ceba i tomata

600 g de fideus del núm. 2

3 l de brou de verdures

50 g d’allioli negat

Sal i pebre negre

El mercat de Sant Feliu
de Guíxols  ens cuina...

Fideus guisats

1. Poseu una cassola al foc amb un bon 
raig d’oli i enrossiu-hi els talls de costella 
salpebrats.

2. Quan siguin ben rossos, incorporeu-hi  
el sofregit i cobriu-ho tot amb brou bullent. 
Feu-ho coure fins que la costella sigui  
força tendra.

3. Afegiu-hi els fideus, un xic més de brou 
 i deixeu-los-hi coure 12 minuts més. 

4. Acabeu el guisat amb l’allioli negat quan 
faltin uns minuts perquè n’acabi la cocció, 
comproveu-ne el punt de sal i pareu el foc. 
Deixeu-lo reposar una estona abans de 
servir-lo.

LA RECEPTA

INGREDIENTS (per a quatre persones) PREPARACIÓ
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La costella de porc és una peça que dona 
molt de gust als guisats pel greix que porta 
i perquè es tracta d’una carn enganxada a 
l’os. Si voleu, podeu confitar-la en oli d’oliva 
verge extra per tenir-ne sempre a punt. 

Si hi voleu afegir un toc especiat ben 
golós, incorporeu un xic de canyella al 
sofregit. Ja veureu quin gustet que hi 
donarà. La canyella lliga molt bé amb 
la carn, més enllà de les postres.

EL PRODUCTE

REINVENTEM EL PLAT

Soques, del celler 
Vinyes dels Aspres
És un vi amb un aspecte brillant, de color roig 
cirera mitjanament cobert. Té una expressió 
olfactiva variada, tot i que poc intensa. 
Presenta aromes de flor de til·ler i farigola 
combinades amb magrana, pebres i carbó 
vegetal. Al seu pas en boca és expansiu i 
vigorós, mineral i tànnic, amb una acidesa  
ben integrada que descriu l’estructura del vi 
d’una manera gairebé dibuixada. A la part 
final, unes notes de fruita negra confitada  
i garum persisteixen en un postgust lleuger.

EL MARIDATGE
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La recepta tradicional 

Cargols a la llauna

1 kg i ½ de cargols (dejunats)

Sal i pebre negre

Oli d’oliva verge extra

Un raig de vinagre de vi blanc

Un grapat de julivert picat

200 g d’allioli

1. Renteu els cargols i destrieu els que  
siguin morts.

2. Col·loqueu-los en una llauna, girats cap 
per amunt, i salpebreu-los bé, tant per dins 
com per fora. Tireu-hi un rajolí d’oli d’oliva 
per damunt i poseu la llauna sobre el foc 
perquè s’hi vagin coent lentament.

3. Quan siguin cuits, traieu-los i serviu-los 
amb un allioli i una vinagreta de julivert.

INGREDIENTS (per a quatre persones) PREPARACIÓ
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La nostra recepta  
Cuina fàcil i econòmica per a cuinetes

1 bròquil

½ kg de beixamel

300 g de formatge Babaus de Mas Alba

Sal i pebre blanc

Bròquil amb beixamel i formatge de cabra

1. Poseu una olla al foc amb aigua i sal i talleu 
el bròquil en poms petits.

2. Quan l’aigua arrenqui el bull, tireu-hi els 
poms de bròquil i deixeu-los-hi coure 5 minuts. 

3. Una vegada cuits, escorreu-los i passeu-
los a una plàtera de forn. Tot seguit, 
escampeu-hi la beixamel pel damunt  
i el formatge de cabra ratllat.

4. Enforneu-ho a 210 ºC fins que estigui 
gratinat, i ja el tindreu a punt per servir.

INGREDIENTS (per a quatre persones) PREPARACIÓ
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Un projecte liderat per l’Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 
reivindicarà cinquanta varietats locals 
de llegum i fruita seca vinculades a les 
cultures gastronòmiques mediterrànies per 
transformar-les en productes alternatius 
d’origen vegetal.

Se’n faran productes anàlegs lactis, 
farines per a fleca i pasta i plats preparats 
tradicionals amb processos com la 
fermentació i tecnologies com la impressió 
3D o la turbococció, a fi de conservar-ne 
les propietats nutritives i els compostos 
bioactius propis de la dieta mediterrània.

El fesol de Santa Pau, el cigronet de l’Anoia, 
el pèsol negre del Berguedà o l’ametlla de 
Mallorca tindran una versió en format  
de beguda vegetal o farina de fleca. Aquest 
és l’objectiu del projecte LOCALNUTLEG 
liderat per l’IRTA, que, juntament amb 

El fesol de Santa Pau,  
base dels nous productes  
vegetals alternatius

altres centres de recerca i empreses de 
vuit països de la Mediterrània, estudia el 
nivell nutricional i els compostos bioactius 
de cinquanta varietats protegides de 
fruita seca i de llegum locals mediterranis 
per generar productes alimentaris 
d’origen vegetal innovadors. La cultura 
gastronòmica mediterrània està reconeguda 
mundialment i s’associa a una de les dietes 
més beneficioses per a la salut humana, 
sobretot per les varietats de fruita seca i 
de lleguminoses. Tot i això, encara no s’ha 
identificat la composició exacta d’aquests 
aliments ni el seu potencial nutritiu per 
elaborar-ne productes vegetals alternatius, 
coneguts com a aliments d’origen vegetal  
o plant-based foods.

El projecte LOCALNUTLEG està finançat pel 
programa PRIMA (Partnership for Research 
and Innovation in the Mediterranean Area) 
impulsat pel programa europeu Horizon 2020.

Els nostres productes
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Tallar formatges

Cada formatge té una textura diferent.  
N’hi ha que són forts com un roure,  
i n’hi ha que són tan tous com un núvol. 
Per això, es necessita un ganivet adequat 
per podertallar bé cada tipus de formatge, 
que no el trenqui ni el faci malbé.

Pipes de carbassa

Les llavors que extraiem de les carbasses 
tenen uns valors energètics que ens ajuden  
a fer una dieta sana i equilibrada. Les pipes de 
carbassa subministren l’aminoàcid triptòfan, 
un neurotransmissor que contribueix al 
funcionament del cervell. A més, són una 
excel·lent font de fibra dietètica, de proteïnes, 
i no contenen colesterol.

L’origen de la cafetera de sifó, de buit o Cona 
(que n’és marca registrada més coneguda i 
utilitzada) es remunta a la primera meitat 
del segle xix. Aquest tipus de cafetera ofereix 
un cafè fantàstic gràcies al punt ideal de 
temperatura —sense arribar a bullir—, la 
pressió perfecta i l’absència de contacte 
amb parts metàl·liques. Un cafè lliure 
d’impureses, amb un punt d’acidesa molt 
agradable i amb un potencial d’aroma i sabor 
que abelleix el paladar dels qui aprecien 
les qualitats d’un cafè delicat i lleuger 
però amb una personalitat inconfusible.

Cafetera de sifó o Cona

Gastronari
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Amb el lema, “és bo, és del mercat”, els  
9 mercats de la XMSG posen en valors els 
productes que es compren als mercats.

Iniciada el 2014 i impulsada per la Unió de 
Mercats Majoristes del Món (World Union of 
Wholesale Markets, WUWM), la campanya 
internacional «Estimo el meu mercat» (Love 
your Local Market) arriba a la novena edició, 
que tindrà lloc del 16 al 31 de maig.

La Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona 
(XMSG), formada pels nou mercats 
municipals coberts dels municipis de Girona, 
Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Palamós, 
Portbou, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols, 
es va afegir a la campanya l’any 2018, així 
que aquest 2022 ja en celebra la 5a edició.

Tots els mercats de la XMSG participen en 
la campanya que enguany promourà “és 
bo, és del mercat” per donar a conèixer el 
valor de la compra al mercat i del fet que 

A la primavera torna  
el festival dels mercats

Mercat de Lloret de Mar 
C. de la Sénia del Rabic, s/n

Mercat d’Olot 
C. de Camil Mulleras, s/n

Mercat de Palafrugell 
C. de Pi i Margall, 23

Mercat del Lleó (Girona) 
Pl. de Calvet i Rubalcaba, 15

Mercat de Palamós 
Av. de Catalunya, 6

Mercat de Portbou 
Pg. d’Enric Granados, 1

Mercat de Roses 
C. de Pep Ventura, 20

Mercat de Salt 
Pg. dels Països Catalans, 192

Mercat de Sant Feliu de Guíxols 
Pl. del Mercat

La xarxa al dia  

puguem disposar d’aquests espais públics, 
representatius dels productes de proximitat 
i de l’economia local.

Un altre dels valors principals que promouen, 
tant els mercats com la campanya, és la 
sostenibilitat. La compra a granel permet 
gestionar millor el producte, pel fet que cada 
persona pot comprar-ne la quantitat que en 
necessita. D’aquesta manera es redueix el 
malbaratament alimentari que pot generar la 
compra d’una gran quantitat de producte en 
envasos grossos.

D’altra banda, cada vegada és més habitual 
que els compradors portin els seus envasos 
i les seves bosses als mercats, i aquesta 
pràctica contribueix a reduir l’ús de plàstics 
i, per tant, a tenir cura del medi ambient.

Animeu-vos a descobrir els vostres mercats 
de referència i les propostes que us fan: ben 
segur que us seduiran.






