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Sònia Galtié, fundadora d’Acipenser

“Divulgant el coneixement sobre 
el caviar entenem el mite”

Hi ha negocis amb un inici con-
vencional i altres que no tant. Sò-
nia Galtié pot afirmar que l’origen 
de la seva empresa és, com a mí-
nim, original. Acipenser va ser fun-
dada per dues dones, Galtié i la seva 
sòcia, d’Azerbaidjan, l’any 2003, amb 
l’objectiu d’importar caviar d’aquest 
país: un producte excel·lent i com-
pletament desconegut en aquella 
època. La seva història ens ense nya 
que d’un fet fortuït en pot sortir un 
èxit empresarial però que, a la ve-
gada, també cal saber adaptar-se, 
ja que les importacions van cessar… 
Avui dia Acipenser es dedica al ca-
viar, al caviar de tòfona i als ibèrics.

un grup d’amics o familiars que volen 
aprendre i disfrutar, al mateix temps, 
d’una vetllada gastronòmica.

-¿Per què van deixar d’importar?
Els problemes polítics al país juntament 
amb l’escassetat d’aquest producte ens 
van portar a haver d’abandonar les im-
portacions. Llavors vam acceptar de bn 
grat la proposta de Caviar Kaspia de Pa-
rís, el nostre principal client en aquell 
moment, per representar aquesta mar-
ca a Espanya.

-I ara produeixen un producte únic 
que fusiona tòfona negra i caviar mit-
jançant la tècnica de l’esferificació. 

Sí, el Truf fe Façon Caviar, que és 
tòfona amb aspecte de caviar. Així 
mateix vam integrar a l’activitat de 
l’empresa la distribució d’Ibèrics de 
La Valla.

-Actualment, ¿quin és el seu princi-
pal mercat?
El nostre principal mercat són les boti-
gues, els restaurants i les empreses que 
estan encantats amb les experiències 
gastronòmiques que organitzem al vol-
tant del caviar. 

-En els esdeveniments empresarials 
cada vegada es busca més la sorpre-
sa… ¿També en el camp gastronòmic?
Sí, en aquest cas la sorpresa és aixecar 
el vel que històricament recobreix el ca-
viar. En aquest sentit divulguem la seva 
història, la seva evolució, etc., perquè 
els assistents a aquests esdeveniments 
considerin que, a més de disfrutar amb 
el paladar, realment també han après 
alguna cosa nova. Per això hem ampliat 
les iniciatives a l’àmbit privat: els tas-
tos també són en cases particulars, amb 

www.caviarprivilege.com
Tel. 935 727 928
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Rebeca Vázquez Poza, gerent d’INTERCUN

“La carn de conill és molt recomanable per 
a tothom, especialment per als esportistes”

Sébastien Andrés, director comercial a Espanya i Portugal de Nomacorc, i Josep Raventós, 
responsable comercial de Cavatap, distribuïdora de Nomacorc a Catalunya

El tap, l’última eina enològica 
per a un molt bon vi

Fins fa poc el suro era l’únic material que reunia les condicions òptimes 
necessàries per tancar correctament i adequadament les nostres ampolles de vi. 

I és que la tecnologia també ha demanat paraula en aquest sector aportant, 
no només nous materials, sinó també nous avantatges.

-¿Quins són els principals avantatges 
dels taps de Nomacorc?
El problema tradicional del tap de 
suro és que pot portar molècules de 
TCA, que és el que produeix el des-
agradable “gust de suro”. Amb els 
nostres taps eliminem aquest pro-
blema del tot. D’altra banda, aquests 
taps permeten emmagatzemar les 
ampolles dretes, no es trenquen al 
fer servir l’obridor, no hi deixen en-
trar partícules de pols i són 100% re-
ciclables, a més d’altres factors més 
tècnics.

-Per exemple…
Per nosaltres el tancament és l’última 
eina enològica. Si l’enòleg tria bé el 
tap pot fer que un vi sigui molt bo, si 
el tria malament, pot fer perdre tota 
la feina feta fins i tot des de la vere-
ma. A través de qualsevol tancament 
d’una ampolla de vi hi passa oxigen. 
Això és inevitable i fins i tot desit-

jable, perquè fa evolucionar el vi. 
El quid és quina quantitat d’oxigen 
deixem passar perquè l’evolució si-
gui bona i no el contrari. El que nor-
malment anomenem un “vi picat” 
no és altra cosa que un vi oxidat. Els 
models de la nostra gamma aporten 
diverses gradacions en la quantitat 

d’oxigen. Tenim taps prou hermètics 
aptes per a vins amb una guarda de 
15 anys. En el cas del Select bio les 
tres permeabilitats sense canvi de 
preu estan ideades per aconseguir 
una solució idònia entre tap i vi. No 
hi entra ni la imatge ni el preu. És 
una decisió tècnica d’aportar la quan-
titat idònia d’oxigen per al temps que 
el vi estarà guardat. 

-A més, són empremta de carboni ze-
ro. ¿Què vol dir?
Hem creat una nova sèrie fabri-
cada amb un polímer que ve de la 
canya de sucre. És una matèria pri-
mera que ve d’una font renovable i 
és el primer tap que es fabrica sen-
se emetre cap diòxid de carboni a 
l’atmosfera.

-Fins ara tot són avantatges. ¿Quins 
són els prejudicis davant aquesta for-
ma alternativa de tapat?

www.cavatap.com
Tel. 938 912 052

Taps Nomacorc

Els taps Nomacorc estan cons-
truïts mitjançant la tècnica de la 
coextrusió, amb la qual és possi-
ble posar a una espuma una “pell” 
més elàstica. Nomacorc també ha 
fet el salt als vins espumosos, i 
aquest any ha aconseguit el premi 
a la innovació a la fira líder mun-
dial del  sector, la Simei de Milà, 
amb el Zest!

El món del vi és molt 
a nt ic,  est à  molt 
arrelat a la terra, i 
per això és molt 
conser vador. 
El principal 
fre és la imat-
ge i la por de 
trencar amb 
la tradició, 
però és una 
por infunda-
da. S’identifica 
e l  t ap sintè t ic 
amb vins de mala o 
baixa qualitat quan en 
realitat els taps Nomacorc 
asseguren molt millor la conserva-

ció del vi i possibiliten 
poder aconseguir 

aromes i mati-
sos que amb el 

tap d e suro 
no es poden 
controlar. En 
realitat hau-
rien de tapar 
les ampolles 
m é s  c a r e s , 

perquè són un 
segell de garan-

tia més gran.

-¿Quines són les propietats nutricio-
nals de la carn de conill?
El principal nutrient de la carn 
de conill, igual que en la resta de 
carns, és la proteïna. El contingut 
en colesterol de la carn de conill és 
baix. A més, té un alt contingut en 
vitamines hidrosolubles. El per-
fil mineral de la carn de conill ens 
mostra un baix contingut en sodi, i 
per això se’n pot recomanar el con-
sum en aquelles persones amb hi-
pertensió arterial, sempre que no 
s’hi afegeixi gaire sal al  cuinar-la. 
També té un alt contingut en fòs-
for (mineral imprescindible per a 
la formació dels ossos juntament 
amb el calci), i és font de seleni 
(potent antioxidant) i potassi (que 
col·labora en la regulació de la ten-
sió arterial). A més, conté impor-
tants minerals com el ferro, el zinc 
i el magnesi. 

www.carnedeconejo.es
Tel. 943 083 877 

-¿Quins són els objectius 
d’INTERCUN?
La transparència i eficàcia sectorial; 
aconseguir la qualitat màxima en els 
productes i el control de processos; la 
informació i promoció del consum de 
la carn de conill; R+D+i, i cuidar i mi-
llorar el medi ambient.

-¿En què consisteix la campanya “Si 
fas esport, carn de conill” amb Paco 
Roncero com a imatge?
Per a la nova campanya d’INTERCUN 
“Si fas esport, carn de conill” comp-
tem amb Paco Roncero, gran xef na-
cional dues estrelles Michelin, per 
la seva vinculació professional amb 
la gastronomia i la seva afició per 
l’esport que l’ha portat a participar 
a nivell mundial en diverses de les 
grans maratons. En aquesta cam-
panya volem orientar-nos als con-
sumidors en general i a aquells que 
fan esport en particular ja que per 
a ells el consum de carn de conill és 
especialment recomanable, ja que la 
seva aportació de proteïnes fa aug-
mentar la massa muscular, el potas-
si que conté contribueix a l’adequat 
funcionament dels músculs i les se-
ves vitamines del grup B ajuden a 
disminuir la fatiga. 

Conill al forn 
amb romesco
Una recepta senzilla i exquisida per 
a aquest Nadal

Ingredients: 
1 conill d’1-1,5 kg, 
1 pot de salsa romesco, 
oli d’oliva, 
1 bitxo, 
2 grans d’all, 
pebre negre, 
julivert fresc picat i sal.

Elaboració: 
Salpebrem el conill obert per la 
meitat i el ruixem amb oli d’oliva. 
Seguidament, el posem al forn pre-
escalfat a 200 ºC i el coem durant 
35 minuts. Pelem els grans d’all, els 
tallem en làmines juntament amb 
el bitxo i els daurem a foc baix en 
una paella amb oli d’oliva. Quan el 
conill estigui a punt, hi estenem per 
sobre el refregit i el servim amb la 
salsa romesco i el julivert acabat 
de picar. 

Incloure carn de conill en l’alimentació pot resultar favorable davant algunes patologies com l’obesitat, la 
hipertensió, la hiperuricèmia, l’anèmia, la dislipèmia i els problemes digestius i cardiovasculars. A més, conté 

proteïna com a principal nutrient, que és essencial per a tothom. De les seves propietats ens en parla Rebeca 
Vázquez, gerent d’INTERCUN, l’organització interprofessional per impulsar el sector cunícola que representa 

el 87% de la producció nacional i el 90% de la indústria. 

CARNE CONEJODE

Si haces deporte,Si haces deporte,

www.carnedeconejo.es

“El 
principal fre 

al canvi del tap 
és la imatge i la 

por de trencar amb 
la tradició, però  

és una por 
infundada”
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La tradició i la innovació 
del torró del segle XXI 

Torrons Vicens és una empresa familiar amb una llarga tradició torronera, ubicada a Agramunt, Lleida. 
Des del 1775 elabora torrons tradicionals i altres especialitats.

L’any 2000, el mestre torroner Án-
gel Velasco va adquirir el negoci a 
la família Vicens i des d’aleshores la 
marca aposta per la tradició, la qua-
litat, la innovació, el servei i la in-
ternacionalització. En aquests anys 
la marca ha aconseguit que Agra-
munt sigui el bressol del torró de 
Catalunya, amb una llarga tradi-
ció i història, Torrons Vicens fidel a 
l’elaboració artesanal del tor-
ró durant més de dos se-
gles, especialment del 
Torró d’Agramunt, 
torró amb Identi-
ficació Geogràfi-
ca Protegid a i 
amb uns orígens 
documentats per 
primera vegada el 
1741.

Una vida dedicada 
al món torroner

Ángel Velasco va començar a tre-
ballar als 14 anys a la pastisseria 
Prats-Fatjó del passeig de Gràcia de 
Barcelona, on va aprendre l’ofici de 
l’elaboració de la xocolata, caramels 
i confits, pastissos i torrons. Poste-
riorment es va establir pel seu comp-
te i va obrir dues pastisseries a Sant 
Boi de Llobregat, on uns anys des-
prés va obrir la fàbrica de trufes ge-
lades i bombons, que encara avui 
segueix en ple funcionament. Aquest 

www.vicens.com
Tel. 973 390 607

Torró de mojito 

Mojito, un còctel convertit en un deliciós torró. Un aspecte innovador, un em-
bolcall de xocolata blanca amb menta que aporta el punt de color. A l’interior 
una trufa de menta amb un toc de llima i banyat amb rom anyenc, una sensa-
ció de frescor al paladar.

sigui un deliciós plaer. El sabor únic 
d’aquest torró de crema cremada no-
més s’aconsegueix amb els millors 
ingredients i actualment ha sigut 
nomenat un dels millors torrons de 
crema cremada del món.

També podran degustar les crea-
cions més innovadores que cada 
any sorprenen dins del mercat tra-
dicional. Parlar d’innovació és par-
lar de creativitat, de qualitat i això es 
descobreix en la línia Adrià Natura, 
creada el 2013 pel prestigiós xef Al-
bert Adrià, nomenat el millor pastis-
ser del món. Actualment la línia està 
composta de catorze varietats de tor-
ró, 6 d’elles novetats d’aquest 2015, 
torró de carrot cake, torró de cheese 
cake, torró d’arròs amb llet, tor ró de 
pa, oli i xocolata, torró de vermut i 
torró de mojito.

Ángel Velasco, de Torrons Vicens

caràcter emprenedor 
d’Ángel Velasco és el que 

ha fet que Torrons Vicens sigui 
actualment una marca de referència 
en el sector, que continuï elaborant 
segons les receptes més tradicionals 
i seleccionant les matèries primeres 
de qualitat. Velasco comenta que el 
constant creixement de Torrons Vi-
cens des d’aquesta data s’ha basat en 
quatre pilars bàsics: tradició, qualitat, 
innovació i servei.

La important expansió de l’empresa 

en els últims anys és el resultat de la 
innovació en el producte, l’obertura 
de botigues pròpies, i de la projec-
ció internacional de la marca, amb 
l’objectiu de desestacionalitzar el con-
sum del torró i fer que sigui un pro-
ducte que es consumeixi tot l’any.

El 2010 Torrons Vicens va inaugu-
rar les seves primeres botigues fora 
d’Agramunt, a Sitges i a la Jonque-
ra, i des d’aleshores la xarxa de punts 
de venda ha anat creixent. Actual-
ment hi ha botigues a ciutats com 

París, Perpinyà, Dubai o Abu Dhabi. 
Actualment la firma compta amb 
42 botigues entre pròpies i franqui-
ciades. A les botigues de Torrons 
Vicens el client pot degustar una àm-
plia gamma de torrons, com el torró 
d’Agramunt (IGP), el torró tou i dur 
d’ametlla, el torró de crema cremada 
que és l’especialitat de la casa i que 
manté la seva fórmula més tradicio-
nal, la seva suavitat i dolçor, amb el 
sabor de la crema acabada de cre-
mar i combinada amb xocolata, frui-
tes confitades o fruita seca fan que 

Un pas més en la 
tradició: el torró 
suflé, el torró 
del segle XXI
Un dels torrons que cada any es con-
solida amb més força és el torró dur 
cruixent suflé, elaborat amb Torró 
d’Agramunt però un format comple-
tament innovador creat pel mestre 
torroner Àngel Velasco, aquest to-
rró ha sigut una autèntica revolució 
en els torrons tradicionals.

El torró suflé elaborat amb Torró 
d’Agramunt, ametlles o avellanes, 
sucre, mel i clara d’ou, es caracterit-
za per incorporar aire al seu interior 
que potència el seu sabor i que fa 
que tingui una textura més cruixent; 
banyat per sota per una fina capa de 
xocolata bitter, amb todo ello s’acon-
segueix que sigui molt agradable al 
paladar.

Torró de pa, oli i xocolata 

Pa amb oli i xocolata, una fina trufa elaborada amb oli d’oliva verge extra que 
produeix un gust intens al paladar, amb uns trossets de pa torrat i el punt just 
de sal. Així hem aconseguit reinventar un producte tan típic i crear un torró molt 
especial que a tots, al menjar-lo, ens fa reviure records d’infantesa.

“Hem 
aconseguit 

que el torró es 
consumeixi més 
enllà del període 
nadalenc i siguin 

unes postres 
habituals” FOTOGRAFIA CEDIDA PER JAVIER MARTÍN
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sar els maldecaps que comporta.

-¿Quina és la filosofia de La 
Serpentina?
Hi ha celebracions que són 
per recordar tota la vida, i 
nosaltres volem que el re-
cord sigui especial. El nos-
tre objectiu és que el client 
es quedi amb la seguretat i 
tranquil·litat que tot sortirà 
bé i que no s’ha de preocupar 
de res. Ni d’anar contractant 
serveis externs dels quals no 
tenen referències, ni d’haver 
d’anar comparant preus. No-
saltres, a l’organitzar esdeve-
niments, tenim la facilitat de 
fer-ho a domicili o a les nos-
tres sales, amb preus i serveis 
competitius.

nostra àmplia gamma de pro-
ductes és ideal per arribar a 
tots els públics.

-¿Quin és el seu producte 
estrella?
El nostre producte estrella, del  
qual estem especialment or-
gullosos, és el vi negre Cap de 
Ruc. Els nostres vins es poden 
adquirir majoritàriament en 
grans superfícies, però també 
els trobaran en restaurants i bo-
tigues especialitzades.

-¿Ens pot parlar de la ubicació 
del seu celler?
El nostre celler està situat a 
la part més alta del Priorat, 
al nord-oest, concretament a 
Cornudella de Montsant. El 
fet que les nostres vinyes esti-

guin en un entorn amb una 
extensió tan limitada, for-
mada per diversos tipus 
de terra i relleus, fa que 
sigui possible elaborar 
diferents tipus de vins i 
destacar sempre en cada 
un d’ells la seva singula-

ritat i personalitat. 

-¿Quin tipus de festes 
organitzeu?
La veritat és que tot tipus de fes-
tes. La nostra activitat principal 
són els aniversaris i les festes in-
fantils amb animació i decora-
ció temàtiques. Ens adaptem 
a qualsevol tipus de client o de 
petició: comiats de solter, so-
pars o àpats familiars, càtering 
per a comunions o aniversari, 
etcètera.

-Flexibles com una 
serpentina…

Com una serpentina de colors, 
per donar alegria. La persona 
normal i corrent no organitza 
constantment festes, nosaltres 
organitzem de 60 a 70 festes 
de tota mena al mes. Aques-
ta quantitat d’esdeveniments 
et dóna l’experiència suficient 
per poder ser f lexible i antici-
par-te a la majoria de proble-
mes que puguin sorgir, i per 
poder fer, amb pràcticament el 
mateix pressupost, coses que 
a aquesta persona ni l’hi vé-
nen al cap.

-Normalment es pensa que or-
ganitzar-ho un mateix és un 
estalvi. ¿És així?
L’ estalvi no és tant i al final no 
compensa. I això no ho dic jo, 
ho diuen la majoria de clients 
que ens han llogat el local però 
s’han encarregat ells de la res-
ta. A la següent celebració ho 
deixen tot a les nostres mans. 
El client, si organitza ell mateix 
la seva festa, ha de treballar, en-
carregar-se dels nens, de com-
prar, el menjar i, a més, de tot 
el que l’organització de la festa 

www.laserpentina.es
Tel. 687 066 562

comporta. Per a nosaltres això és 
la nostra feina i gràcies als con-
tactes amb els nostres distribuï-
dors podem aconseguir preus 
molt competitius en el menjar i 
la beguda. La diferència de pres-
supost no acostuma a compen-

Sol i Serena de Damigiana 
el millor vi dolç de Catalunya el 2015

Martí Vallès, enòleg i copropietari de Cellers d’en Guilla i 
Assumpta Bohigas, copropietària de Cellers d’en Guilla

Cellers d’en Guilla és un celler ubicat a Rabós d’Empordà, a 5 km de 
Garriguella, a l’Alt Empordà, que va començar la seva activitat el 2011. 

De les seves 9,5 hectàrees en surten actualment unes 30.000 ampolles 
de vins joves i de criança DO Empordà i premiats internacionalment. 

-El seu Sol i Serena de Dami-
giana acaba de rebre el premi 
de Guia de Vins de Catalu nya 
2015 al millor vi dolç català.
Efectivament. I n’estem molt 
orgullosos. Es tracta d’un vi 
dolç elaborat amb garnat-
xa vermella 100% i amb una 
criança de 2 anys a sol i sere-
na amb garrafes de vidre. Des-
prés de la seva fermentació es 
passa a unes garrafes de 64 li-
tres que vam portar d’Itàlia i 
rep tot el que l’enologia diu 
que és dolent per al vi: sol, 
fred, neu, gel, pluja i sobretot 
la tramuntana. 

-¿Com és Sol i Serena de Da-
migiana i amb què es pot 
prendre?
És un vi dolç elegant, més sem-
blant a un conyac, ampli en 
boca i ideal per prendre’l com 
una copa en moments espe-
cials com les postres o sobre-
taules nadalenques, però que 
també casa bé amb aperitius 
de foie o salmó. N’hem elabo-
rat 1.000 ampolles decorades 
artesanalment. 

-¿Amb quina varietat de raïm 
treballen a Cellers d’en Guilla?
Treballem amb varietats autòc-
tones de l’Empordà, com la gar-
natxa blanca, la garnatxa negra 
i la vermella, samsó (carinyena) 
i macabeu. 

www.cellersdenguilla.com 
Tel. 972 545 128

Celebracions per recordar tota la vida 
Ramón González, responsable comercial de La Serpentina

Impossible comptar amb els dits de la mà les vegades que es deu 
haver implorat al cosmos, durant els preparatius d’una festa o 

celebració, que algú digués “Tranquil. Nosaltres ens encarreguem de 
tot”. El cosmos segurament no ho pot fer realitat, la Serpentina sí.

L’essència del Montsant
Jaume Giral, propietari del Celler Ronadelles

El projecte neix el 2003 amb la DO Montsant. Es va decidir passar 
de vendre raïm a tercers a fer vi propi. La seva filosofia és crear 

productes de qualitat i referència geogràfica, basats en el 
respecte, la sostenibilitat i el saber de les generacions passades.

-Celler Ronadelles es ca-
racteritza per l’ agricultura 
biodinàmica. ¿Quina caracte-
rística presenta? 
L’agricultura biodinàmica con-
sidera que la planta està lligada 
a l’expressió d’un sistema solar 
i planetari que té especial in-
cidència en tota la vida que 
es desenvolupa sobre la Ter ra. 
Aquest tipus d’agricultura res-
salta la importància de la rela-
ció que té la planta amb tot el 
sistema energètic que l’envolta, 
és a dir, la connexió entre la 
planta i la matriu de la vida. 
La idea és transcendir la relació 
que pugui tenir la planta amb 
els nutrients, ja que el més im-
portant no és l’aportació física, 
sinó el vincle que desenvolupa 
un procés.

-¿Com definiria els vins 
que produeixen?
Els nostres vins es poden 
definir en una sola frase: 
“L’essència del Montsant”. 
Són vins amb identi-
tat pròpia que represen-
ten el caràcter d’una terra i 
l’esforç dels que la treballen. 
Vins sensuals, originals i atrac-
tius a tot tipus de paladars. La 

www.ronadelles.com
Tel. 977 821 104

L’essència 
del Montsant

Vins biodinàmics
L’essència del Montsant

“L’agricultura 
biodinàmica 
ressalta la 

importància de la 
relació que té la planta 

amb tot el sistema 
natural que 

l’envolta”

Aquest Nadal pots deixar la 
carta al Pare Noel i als Reis 
Mags a la seu de La Serpen-
tina. Nascuda el 2014, no para 
de créixer en l’organització de 
festes, esdeveniments i cele-
bracions personalitzades ten-
int en compte els gustos i les 
preferències del client. 

On es poden 
comprar
Els vins de Cellers d’en Gui-
lla es poden trobar al Celler 
de la Boqueria, el Celler d’en 
Dani de Gràcia a Barcelona, i a 
Girona al Magatzem del Pont, 
entre altres tiendas. Tot el ca-
tàleg de vins de pot consultar 
en la seva web. 

-¿Quins altres vins 
produeixen?
Elaborem un total de set vins 
joves i vins de criança. Magenc, 
que és un blanc jove; Vinya del 
metge, un rosat jove que no 
ha passat per barrica; Rec de 
Brau, un negre semicriança que 
ha passat 8 mesos per barrica; 
Edith,  un blanc de garnatxa 
vermella de sis mesos en barri-

ca, i Bruel de l’Estany, un negre 
criança de 12 mesos en barrica. 
En aquest aspecte li he de dir 
que cinc dels nostres vins han 
rebut diversos premis nacionals 
i internacionals. Vinya del Met-
ge ha sigut guardonat dos anys 
consecutius, 2014 i 2015, com 
el millor vi rosat de Catalunya 
segons la Guia de Vins de Ca-
talunya i l’elaborem amb raïm 
rosat i no a partir del sagnat 
de la negra.

-¿I els dolços?
Al Sol i Serena de Damigiana 
abans citat i elaborat durant 
dos anys en garrafes de vidre a 
l’exterior, hi hem d’afegir el Gar-
natxa dolça, un vi dolç típic de 
l’Empordà, que sempre ha tin-
gut una gran tradició. 
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Amb més de 30 anys de trajectòria al carrer Jonqueres de Barcelona, Brasserie Flo 
ha sabut reinventar-se sense perdre la seva essència de cuina tradicional francesa. 
Per tot això, segueix sent una bona opció per gaudir de la bona taula amb una cuina 

mediterrània a base de productes nobles elaborats amb molta cura.

Després de més de dues dècades a la 
cuina, Ferran Granado va assumir la 
gerència de Brasserie Flo fa un any i 
mig apostant per obrir-se a una nova 
generació de clients, “sense perdre mai 
les arrels que ens defineixen i amb un 
equip humà que segueix sent el mateix”. 
Una vegada al mes hi ha música en di-
recte i al restaurant s’han organitzat 
presentacions, tastos i degustacions.
Amb una capacitat per a 250 comen-
sals, Brasserie Flo disposa d’un saló 
privat per a 4 persones, dos més per 
a entre 10 i 20 persones, que es poden 
unir amb capacitat de 36 a 50, i un nou 
saló privat tancat que estarà disponible 
pròximament.

La base, els productes nobles

El producte és la base a Brasserie Flo, 
“un producte noble de temporada que 
mimem per donar-li tot el protagonis-

me que es mereix”, explica Ferran Gra-
nado. Partint d’aquesta base, la carta 
de Brasserie Flo és molt variada i in-
clou des de la mariscada especial Flo 
(amb producte viu procedent de Galícia 
i França), el llobarro a la sal, el fuagràs 
fresc o el bistec tàrtar (que s’elabora al 
moment i al gust dels clients) fins a no-
ves elaboracions gastronòmiques, sem-
pre amb base tradicional, com una 
torrada de nopal, guacamole i seitons 
en vinagre. I per Nadal, la carta inclou 
des d’una crema de marisc amb fruits 
del mar i arròs salvatge, a un caneló 
d’ànec perfumat a l’oli de tòfona blan-
ca amb beixamel de bolets, entre mol-
tes altres especialitats.
 En la mateixa línia d’aposta per la qua-
litat, totes les postres són d’elaboració 
casolana, amb les crêpes suzette f lameja-

des i el pastís Tatin com a grans prota-
gonistes. Propostes per a tots els gustos 
però també per a totes les butxaques, 
ja que avui s’hi pot dinar amb diferents 
fórmules a menys de 19,80 € o sopar a 
la carta a Flo per uns 35-40 € i s’hi ser-
veixen menús de grups a partir de 30 €.
 Partint d’aquesta voluntat de trans-
formar el concepte de la cuina france-
sa sense perdre de vista la seva base 
tradicional, Brasserie Flo aposta per 
adaptar-se a les necessitats dels nous 
temps. D’aquesta manera, explica Fer-
ran Granado, “podem adaptar alguns 
dels nostres plats a vegetarians, celíacs 
o a clients que tinguin altres al·lèrgies 
alimentàries”.

www.brasserieflobarcelona.com
Tel. 933 193 102

BRASSERIE FLO 
Un clàssic per descobrir 

Un dels restaurants més emblemàtics de Barcelona i dels pocs que han sa-
but, des del seu naixement el 1982, mantenir al llarg dels anys i conservar una 
clientela fidel. Està situat just al costat del Palau de la Música Catalana i a prop 
dels principals punts d’atracció de la ciutat.

Xavier Pedró Subirats, gerent de La Garriga

La selecció més completa 
de productes gurmet

-¿Què defineix la seva clientela?
Tenim particulars i empreses. Tots 
busquen qualitat, tracte professio-
nal i els productes més selectes. 
Entre els particulars destaquen fa-
mílies que al llarg dels anys han con-
fiat en La Gar riga. Avis, fills i néts 
han sigut i són els nostres clients. 
La mitjana d’edat avui se situa en-
tre els 35 i els 55 anys. Per a empre-
ses fem càtering de totes les mides 
i tipus, des de sopars de gala fins 
a cof fee breaks, paneres de Nadal, 
regals, etcètera; també servim el 
nostre producte a restaurants, i a 
botigues especialitzades dins de la 
Unió Europea.

-¿Quin valor afegit aporta La 
Garriga?
Màxima qualitat, productes nous, 
preu raonable i un servei molt acu-
rat. Si algú disfruta dels productes 
gurmet, a La Garriga hi trobarà la se-
lecció més adequada. Barcelona és 
referent mundial en gastronomia, 
i els nostres clients en general són 
gent que van a bons restaurants, que 
viatgen, i que tenen un paladar culti-
vat. La nostra obligació és no defrau-
dar-los i sorprendre’ls positivament. 

 www.lagarriga.com
admin@lagarriga.com

Tel. 932 014 597

El tracte personalitzat és una de les 
nostres senyes d’identitat. El nostre 
personal es preocupa de conèixer els 
gustos de cada client, aconsellar-lo i 
orientar-lo; Coneix bé les carns, els 
embotits o els formatges, i són ex-
perts en talls o en la preparació de 
safates gurmet. Estic especialment 
orgullós del magníf ic equip que 
tenim. 

-¿Quina és la proposta especial de La 
Garriga per Nadal?
Per Nadal tenim productes propis 
d’aquestes dates, i especialitats pre-
mium que només estan al mercat 
aquests dies, per exemple, el for-
matge gorgonzola de tòfona blanca 
d’Alba, caviar, foies especials, galls 
dindi, pulardes, pollastres de pa-
gès a la catalana, escudella i pilota, 
i tot el que cal per a un bon dinar 
de Nadal. A més de pernils i espat-
lles de mides convenients per re-
galar. En aquestes festes també ens 
especialitzem en paneres de Nadal 
selectes, amb els millors vins, olis, 
galetes, torrons, pernils, etcètera. 

-¿Com garanteix La Garriga que en el 
seu catàleg de productes hi hagi els 

més selectes i els millors del mercat? 
Quan un producte que venem deixa 
de ser artesà, i comença a augmen-
tar producció per arribar al  gran 
consum, el descataloguem. Sem-
pre busquem millorar i mantenir 
la qualitat que esperen els nostres 
clients.
 Tenim dues línies de productes: 
els d’elaboració pròpia, gràcies a 
l’empresa d’elaboració d’embotits de 
la família per línia materna (botifar-
ra, llonganissa, fuet, llonganissa…), 
així com els elaborats carnis que 
fem a l’obrador de Sarrià (hambur-
gueses, broquetes, llibrets de diver-
sos tipus, croquetes, mandonguilles, 
pilota de Nadal i un llarg etcètera). 
I d’altra banda, el que seleccionem 
dels millors productors a nivell lo-
cal, nacional i internacional (pernils 
i embotits ibèrics escollits directa-
ment a la denominació d’origen, for-
matges, foies, olis, vins, sals, salmó, 
etcètera). 
 Organitzem tastos en família en 
què provem, comparem i decidim si 
introduïm, mantenim o substituïm 
articles. Així realitzem una selec-
ció contínua de producte, en què la 
nostra prioritat sempre és trobar la 

millor qualitat del mercat a un preu 
just. 
 Quan la teva professió és la teva 
passió, sempre estàs buscant i tro-
bant novetats, quan viatges busques 
nous sabors, tendències, maneres de 
presentar el producte, etc. Sense obli-

El 1958 l’avi dels germans Pedró Subirats va decidir obrir, a Santa Cruz de Te-
nerife, la primera xarcuteria degustació d’Espanya. A continuació en va obrir 
una altra a Las Palmas. Va deixar la seva vida a Barcelona i el seu projecte va 
ser tot un èxit per la novetat i per la qualitat del producte. El poble de la Garriga, 
ja en aquella època, era sinònim de bons embotits i botifarres, d’aquí ve el nom 
del negoci, “La Garriga”. Després va venir la botiga de Sitges i el 1971 van arri-
bar al Paseo de la Castellana de Madrid, posteriorment van obrir a Saragossa. 
La segona generació, formada per Josep Pedró i la seva dona María Subirats, 
va lluitar per fer-se un espai entre els establiments de prestigi de Barcelona i 
de Madrid, consolidant un negoci que ja fa uns quants anys que és gestionat 
pels quatre fills. Avui dia, la tercera generació ha diversificat el negoci. A més 
de la xarcuteria de Sarrià, van obrir el restaurant amb xarcuteria a Barcelona, al 
carrer Mallorca. Així mateix, a Madrid compten ja amb tres reconeguts establi-
ments, al Paseo de la Castellana, al carrer Serrano, i al carrer Génova. Ofereixen 
sempre la màxima qualitat, tant en embotit d’elaboració pròpia com en la se-
lecció revisada i cuidada de tot tipus de productes gurmet: pernils i embotits 
ibèrics, carns, vins i totes les delikatessen associades. 
 Altres branques del negoci són: càtering a empreses i particulars, distribu-
ció a restaurants i comerços especialitzats, i exportació.

dar les fires especialitzades, i moltes 
vegades, les recomanacions dels nos-
tres clients.
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Caramels de mel:
caramels com els d’abans 

Aquest humil obrador elabora amb passió caramels artesans de primeríssima qualitat fruit de l’experiència dels seus creadors. 

“Per elaborar bons caramels, necessitem bons 
ingredients” assegura Juan José Gambín, co-
fundador del negoci, i per això l’objectiu és 
“obtenir la mel, base del nostre producte, dels 
nostres propis ruscos”. 

Mel de producció pròpia

Ara només disposen de 54 ruscos, que encara 
no produeixen mel en prou quantitat per pro-
veir-se, però esperen que d’aquí 3 anys podran 
reunir l’experiència necessària per augmentar 
el seu apiari a 500 ruscos, que haurien de pro-
duir tota la mel que necessiten. 

Producció a petita escala

“Volem desmarcar-nos de la majoria de fabri-
cants. Nosaltres només elaborem uns 200 kg 
de caramels al dia, però d’excel·lent qualitat”, 
afirmen. La quantitat de mel és la màxima 
que pot admetre la fórmula, els diferents sa-
bors s’obtenen amb essències naturals de frui-
tes i plantes.

Innovant en sabors

Encara que actualment la seva gamma és 
molt reduïda, esperen amb el temps poder 
ampliar-la, ajustant-la als sabors de més de-
manda o creant sabors nous. Ara estan expe-
rimentant amb sabors com el curry i llimona 
o la genciana i llimona; el primer té una aro-
ma especiada, i el segon, un sabor amarg que 
combina molt bé amb el cítric de la llimona. 

Caramels a la carta

Una altra de les vies que estan estudiant és “fer 
caramels personalitzats per als nostres clients 
amb sabors exclusius, ja que ser artesans ens 
permet fer lots petits”, comenta Antonio Gago. 

L’activitat a l’obrador és constant, i un s’im-
pregna de la il·lusió de Juanjo i Antonio, 
esperant poder tastar alguna d’aques-
tes delícies que ens estan preparant. 

info@caramelosartesanos.es
www.caramelosartesanos.es 

Juan José Gambín i Antonio Gago, cofundadors de Caramelos de Miel 

“Ens 
volem 

desmarcar de la 
majoria de fabricants. 

Nosaltres només 
elaborem uns 200 kg 

de caramels al dia 
 però d’excel·lent 

qualitat”

Estan 
estudiant 

Fer caramels 
personalitzats per a 

clients amb  
sabors 

exclusius

Ara 
estan 

experimentant 
amb sabors com 
el curry i llimona 
o la genciana i 

llimona
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María Masclans, presidenta de l’Associació de Comerciants del Mercat de Sant Antoni

L’ànima de Sant Antoni

-¿Què fa diferent comprar al mercat 
de Sant Antoni?
És un mercat molt ric, amb una 
gran varietat en tot tipus de para-
des d’alimentació: carn, peix, fruita, 
xarcuteria… Pots omplir el cistell de 
consum sense moure’t del mercat i 
escollint entre productes econòmics 
o més selectes, encarregant el que 
no trobis, demanant que t’ho por-
tem a casa, assessorant-te o con-
sultant una recepta nova… Però, a 

www.mercatdesantantoni.com
Tel. 934 243 666

més de per la qualitat dels produc-
tes frescos, al mercat la compra és 
diferent per aquest tracte persona-
litzat i perquè és un lloc de trobada 
i vida del barri. La nostra clientela 
sempre ha tingut una gran cultu-
ra de l’alimentació. Hi ha persones 
que vénen d’altres parts de Barcelo-
na a comprar aquí perquè ho valo-
ren. Aquests anys han sigut durs pel 
trasllat i per la crisi, però hem treba-
llat molt amb la clientela per mante-

nir-nos. La reforma era necessària i 
d’aquí dos anys tornarem a obrir en 
aquest edifici que va ser símbol de 
majestuositat. 

-¿Com definiria aquesta vida 
social dins del mercat?
El mercat té una per-
sonalitat molt arre-
lada i orientada al 
barri: obre mol-
tes hores, serveix 
als bars i restau-
rants de la zona. 
A l  mercat ens 
conei xem tot s, 
també els clients 
habituals i els veïns; 
es creen vincles afec-
tius i et preocupes per ells 
de persona a persona. Des de sempre 
s’ha fet un treball social per millo-
rar l’entorn del barri, treballant amb 
les associacions i els col·lectius veï-
nals, participant en les seves activi-
tats, sent solidaris amb les persones 

Nadal al mercat Sant Antoni 

El Nadal es cola al mercat. Es tracta d’un petit poble que celebra aquests 
dies i això s’impregna en els clients. Al mercat s’organitzen activitats es-
pecials com la recollida de cartes del patge dels Reis Mags, tallers per 
a nens o xocolatades. També se sortegen dues paneres valorades en 
200 euros, 10 sopars en restaurants del barri que compren al mercat i 
vals de compra gratuïts. Comprar al mercat per Nadal és trobar un ven-
tall de productes molt ampli en què s’inclouen productes gurmet típics 
d’aquestes festes. 

Des del 1882 el mercat de Sant Antoni obre les portes al barri i a la 
ciutat oferint als veïns, a més d’un ampli ventall de productes frescos, 

de proximitat i de qualitat, un lloc de trobada on es creen xarxes i 
vida en comunitat. Ara, el Nadal es cola entre les seves parades.

sense recursos. 
És una feina que 
s’ha fet sempre 

perquè al mercat 
es genera una co-

munitat. La gent ho 
agraeix. El meu avi, 

que ja va heretar la parada 
del seu avi aquí, deia que el mercat 
és la segona universitat. Al mercat 
es poden aprendre moltes coses im-
portants sobre les persones i sobre 
coneixements per a la vida: matemà-
tiques, ciències socials, qüestions so-

“El 
mercat de 

Sant Antoni té 
una personalitat 
molt arrelada i 
entregada al 

barri”

bre la naturalesa i el medi ambient, 
sobre biologia… Els nens estan molt 
modernitzats en temes digitals, 
però a vegades no coneixen les co-
ses més naturals. Al mercat s’acos-
ten a aquesta vida i a les persones. La 
gent jove que descobreix el mercat li 
encanta quan entra i veu la proximi-
tat, la confiança. Hi descobreix co-
ses diferents. 
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-Ningú diria, veient les instal·lacions, 
que Nick Spa & Sports Club està a 
l’abast de totes les butxaques.
Som un club únic. Per començar 
el gestionem una família i això no 
acostuma a passar en el món dels 
gimnasos o clubs esportius. És cert 
que molta gent pensa que som un 
club molt selecte, i ho som, però no 
pel preu. Som selectes perquè ofe-
rim un servei de primera qualitat, 
molt pròxim i humà, portat a terme 
per molt bons professionals especia-
litzats cada un en el seu àmbit. Amb 
unes instal·lacions de 8.000 metres 
quadrats que estan en consonància 
amb això. Però el nostre preu és molt 
competitiu i en absolut prohibitiu, se’l 
pot permetre molta més gent del que 
es diria a primera vista.

-8.000 m2 de culte al cos…
8.000 metres quadrats de culte a la sa-
lut i al benestar. Que fent esport esti-
guis més prim i més guapo són efectes 
col·laterals, com jo dic, positius i lògi-

www.nickspa.com
Tel. 934 205 170

cament desitjats per tothom, però no 
són els que a Nick Spa & Sports Club 
pensem que són els crucials. Abans hi 
ha la salut, el benestar i els beneficis 
mentals que reporta l’activitat física 
i el destinar-se una mica de temps a 
un mateix. Per això treballem i inver-
tim a renovar constantment les nos-
tres instal·lacions. Pots tenir la part de 
fitnes i activitats dirigides com zum-
ba, spinning, ioga o l’estudi de Pilates 

i després l’àrea de relax amb el nostre 
spa al capdavant, inaugurat fa molt 
poc, o pistes d’esquaix o el nou Club 
de Pàdel i Tennis amb lo últim en pis-
tes panoràmiques. Tot això sense pa-
gar afegits a la quota.

-Ha dit spa i se li ha il·luminat la cara 
d’orgull. La veritat és que, després de 
veure’l, s’ha de reconèixer que és un 
espectacle per als sentits.

El que m’enorgulleix del nostre Club 
és el personal de primera amb què 
comptem i, sobretot, la satisfacció 
dels nostres clients. Però si he de 
parlar d’orgull, pel que fa a instal·la-
cions, aquest és l’spa. Sobretot per-
què fins i tot sent un espectacle per 
als  sentits pel seu disseny, el més 
important són els beneficis que ens 
aporta. Cada un dels espais que té 
compleix una funció molt concre-
ta dins del circuit. A més no utilit-
zem clor. El tractament de l’aigua 
es realitza amb una reacció quími-
ca que fa la sal, l’electròlisi salina, i 
amb llums ultraviolats amb els quals 
acabem amb tot tipo de bacteris res-
pectant al màxim la pell. Per tot això 
hem aconseguit un spa balneari se-
lecte per a gent selecta que, segons la 
lògica de Nick Spa & Sports Club, és 
qualsevol que vulgui donar-se una 
mica de carinyo a si mateix.

-La gent normalment posa l’excusa 
del preu dels gimnasos o del temps. 

Nick Spa & Sports Club 

El balneari de Nick Spa & Sports 
Club són 850 metres quadrats de 
luxe per als sentits on poder dis-
frutar dels circuits més relaxants o 
tonificants, una espectacular pis-
cina o termarium d’acer inoxida-
ble amb aigua a 36 ºC amb sals 
d’Epsom que t’ofereix tots els be-
neficis de l ’aigua del mar, piscina 
de contrast a 10 ºC, sauna finlan-
desa, hamman, sala de relaxació 
amb llums infrarojos i dutxes de 
sensacions.

Regalar-se, a un mateix i a la resta de la família, salut i moments de relax és una bona manera d’estimar-se  
i cuidar les persones que estimes. En la majoria de casos posem com a excusa els preus elevats i la falta 

de temps. Nick Spa & Sports Club soluciona la part del preu. ¿Podràs resoldre tu la part del temps?

Esport i relax de luxe a Horta a 
l’abast de totes les butxaques

Vosaltres heu acabat amb l’excusa del 
preu. ¿Ara només queda la del temps?
Queda molt per fer en matèria de 
l’educació per a l’esport i la salut. 
És una qüestió de prioritats. Jo crec 
que sempre es pot trobar el temps 
per poc que es tingui perquè tinc 
molt clar quant costa la meva sa-
lut. Per això vam idear Nick Spa & 
Sports Club com un club que acu-
ll tota la família. Tenim activitats 
especials des dels 3 mesos fins als 
16 anys. Al capdavall, ells poden 
fer altres activitats o les mateixes 
que nosaltres però adaptades a la 
seva edat i al seu creixement. Edu-
car els nostres f ills en l’esport és 
una manera que integrin en la seva 
vida els valors que aquest conté i 
que Nick Spa & Sports Club vol 
transmetre.

-¿L’objectiu de la reforma del mercat 
és que la gent torni a la forma tradi-
cional de fer la compra?
Més aviat l’objectiu és adaptar-nos als 
nous temps i poder oferir més como-
ditat als usuaris i als treballadors del 
mercat. Som el primer mercat munici-
pal de Barcelona on les cambres d’em-
magatzematge del gènere i els obradors 
estan just al costat de cada una de les 15 
parades que ocupen uns 2.000 metres 
quadrats. D’altra banda, hi ha una altra 
àrea, que l’ocupa una concessió d’auto-
servei, amb 1.800 metres quadrats més. 
L’objectiu és oferir el que un centre co-
mercial ofereix, que es pugui fer la com-
pra al mateix espai, sense haver de fer 
més desplaçaments. D’aquesta mane-
ra unim la forma tradicional de com-
pra amb la no tan tradicional.

-¿Què ha suposat aquesta reforma 
per al barri?
És una nova forma d’oferir vitali-
tat i nous serveis al barri. De fer que 
els negocis de les rodalies del mer-
cat puguin tornar a respirar i a tenir www.bcn.cat/horta-guinardo/mercatguinardo - Tel. 934 355 888

vida, amb gent que va i ve i que uti-
litza i consumeix aquests serveis. El 
mercat no és només un lloc on poder 
anar a fer la compra, també és un lloc 

de socialització on la gent parla, si-
gui amb la persona que l’atén o si-
gui amb un altre client que espera el 
torn. Al supermercat t’esperen pres-

tatgeries, al mercat municipal t’espe-
ren persones.

-¿Vol dir que és un altre tipus 
d’experiència?
Els que venem de forma tradicio-
nal abans comprem el nostre gène-
re. Però ningú vol vendre un gènere 
dolent, aniria en contra del seu pro-
pi negoci, amb la qual cosa s’ha de 
seleccionar bé què es compra per des-
prés saber què es ven. Per fer aques-
ta selecció d’una manera adequada 
cal conèixer molt bé el gènere i res-
pondre bé, per exemple, a la pregunta 
de ¿com es cuina aquest peix? ¿Qui-
na verdura hi puc posars en aquest 
guisat? En definitiva sí, pensem que 
comprar al mercat municipal és una 
altra experiència que creiem que la 
gent jove està tornant a acollir.

-¿Què pensen que fa falta per a aques-
ta total recuperació de clientela?
D’una banda, que el client vol tenir 

La nova instal·lació, en què s’ha 
conservat una part de l’emblemàti-
ca torre de l’antic edifici, forma part 
de l’illa que inclou un CAP, un casal 
de joves, una residència per a gent 
gran, un jardí d’infància i un aparca-
ment de 150 places.

Després d’uns quants anys de lluita, el nou mercat del Guinardó ja és una realitat. Un nou 
espai que té l’objectiu de prestar un millor servei i dotar de vitalitat el barri del Guinardó.

una altra qualitat. La diferència en-
tre la qualitat del gènere que s’ofe-
reix a les grans superfícies i la que 
s’ofereix al mercat municipal és in-
discutible a aquestes altures. D’al-
tra banda, nos altres també hem de 
fer un esforç i adaptar-nos als nous 
temps, però de forma unitària. Posar 
altres horaris i que totes les conces-
sions els compleixin. Si la gent va al 
mercat, per exemple, a la tarda, es-
pera trobar totes les parades obertes, 
no només unes quantes. Però això és 
qüestió de temps. Semblava impos-
sible arribar a tenir aquest mercat i 
ja el tenim, obert al públic i en ple 
funcionament.

Gema Flores, directora de Nick Spa & Sports Club 

“Al supermercat t’esperen prestatgeries, 
al mercat municipal, persones”

Joan Martorell, director, i Lluís Oliveras, president de l’Associació del Mercat del Guinardó
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-¿Com es planteja iniciar un 
negoci en un moment en què 
el menjar oriental no tenia 
gaire reconeixement?
L’origen de Ta Tung es tro-
ba en un restaurant cambod-
jà (av. Mare de Déu de la Salut, 
75 bis de Barcelona), on es do-
nen a conèixer les tradicionals 
i noves receptes cambodjanes. 
A partir d’allà, vam muntar un 
obrador per elaborar rotllets 
de primavera. Al començar a 
créixer, vam instal·lar una fà-
brica a Barcelona, després a 
l’Hospitalet de Llobregat i l’any 
que ve ens traslladarem a unes 
altres instal·lacions més grans.

-¿Què ofereixen per haver-se 
consolidat en un mercat fins a 
aquest moment poc explorat?
Era un segment emergent. 
Vam ser els primers que vam 
comercialitzar plats precui-
nats de menjar oriental gaire-
bé a nivell estatal. A partir del 
1980, la globalització va ajudar 
a donar a conèixer aquest ti-
pus de productes i es va pro-
duir un boom de la restauració 
xinesa. Nosaltres ens vam tro-
bar que no disposàvem de ma-
tèries primeres amb les quals 
cuinar els aliments respectant 
la recepta tradicional oriental, 
i vam haver de buscar produc-
tes de proximitat.

-¿En quins productes basen la 
seva oferta culinària?
En rotllets de primavera, 
dumpling, pasta, arròs, carn, 

sopa i salses. Proporcionem 
un menjar sa i de qualitat 
a un preu raonable, realit-
zat amb aliments de l’entorn 
i sense saboritzants. M’agra-
da definir-nos com una em-

www.ta-tung.com
Tel. 932 980 284

Ta Tung és pionera en l’elaboració i venda de plats precuinats del 
mercat oriental, basats en la professionalitat en l’elaboració de 
cada recepta i en la qualitat que els aliments de proximitat 

ens proporcionen. 

Menjar oriental de proximitat

Kav Ly, propietària de Ta Tung

La recepta d’èxit de Poll Bo 
consisteix a apostar per pro-
ductes de proximitat, frescos, 
de qualitat i de temporada. 
Hortalisses, fruites, carns i 
peixos frescos que els submi-
nistra el pròxim mercat de la 
Concepció i amb els quals do-
nen forma a aperitius, plats 
preparats o menús complets 
per portar a la taula de casa o 
a l’office de l’oficina per un preu 
assequible que està al voltant 
dels 6,5 € menú/persona.Un 
xef nepalès aporta el toc asià-
tic i especialitats com nood-
les o momos (raviolis al vapor 
farcits de verdures i pollastre), 
que s’han fet populars entre la 
clientela. 

Productes de qualitat

Joana Capdevila és copropie-
tària de Poll Bo i destaca la 
bona acollida dels seus clients 
a la dedicació que es posa a la 
rostidoria del carrer València 
a la cuina de mercat. “Cada ve-

www.pollbo.com
C. València, 319 - Barcelona

Tel. 934 576 771

gada més la gent, per sort nos-
tra, aprecia més i millor el bon 
menjar, el menjar fresc, fet a 
la nostra cuina in situ diària-
ment, el menjar no industrial. 
La gent sap distingir i cada ve-
gada té el paladar més educat i 
valora el nostre producte fresc 
i de qualitat”. 
 Aquest gust per la gastro-
nomia també es constata en la 
resposta de qui prova. “Ens es-
forcem per fer les coses bé i per 
innovar, els clients ho valoren, re-
peteixen i s’interessen per les no-
vetats que introduïm en la nostra 
oferta, com per exemple, el ma-
gret d’ànec a punt per servir”, ex-
plica Joana Capdevila. A Poll Bo 
també apliquen la innovació i el 
compromís mediambiental als 
seus envasos i actualment es-
tan treballant en la incorporació 
de nous recipients reciclables i 
biodegradables.

Poll Bo és un negoci familiar amb una història de gairebé 
50 anys al carrer València de Barcelona. En fa 5, la segona 

generació va agafar el relleu de la rostidoria de pollastres amb 
l’objectiu de conservar la tradició de la millor cuina casolana 

catalana i combinar-la amb tocs d’innovació i alta cuina. 

Producte fresc i de qualitat
Joana Capdevila, copropietària de la Rostisseria Poll Bo

-¿Què el va impulsar a crear 
Polleries El Pagès?
La nostra intenció era expan-
dir el negoci familiar i crear 
una nova línia de negoci. Fins 
a aquell moment, l’especiali-
tat era la cria i la matança. A 
aquests elements hi vam afe-
gir el contacte directe amb el 
consumidor a través de la ven-
da al consumidor final. Així 
va néixer el model de Polleries 
El Pagès, que no tindria sentit 
sense la interacció directa amb 

el producte ja cui-
nat. A més, tam-
bé hi ha una barra 
on el client pot pro-
var i degustar qual-
sevol producte que 
pugui comprar a 
la parada. El nos-
tre servei no s’aca-
ba aquí, ja que li 
aconsellem com es 
cuina el producte, i 
li oferim receptes. 
El nostre model es 
basa en la reinven-

ció constant: varietats de po-
llastre a punt per cuinar, nous 
productes com els minicane-
lons, 50 tipus d’hamburgue-
ses, o adaptar-nos als horaris 
de les necessitats dels clients 
són algunes de les nostres 
iniciatives.

www.pollerieselpages.cat

“La interacció amb el client, i la qualitat 
del producte, el nostre valor afegit”

Josep Albet, gerent de Polleries El Pagès

La família Albet es dedica a la cria i a la matança d’aus, fins que van decidir tancar 
el cercle i acostar-se al client final amb una botiga de venda al detall. 

Actualment, tenen 11 parades en mercats municipals.

Cuinar gall dindi per Acció de Gràcies
Amb l’objectiu de satisfer les necessitats dels clients i adaptar-se 
a tots els públics, Josep Albet explica que aquest últim Dia d’Ac-
ció de Gràcies va rebre l’encàrrec d’un grup de nord-americans 
de cuinar el gall dindi a l’estil dels Estats Units. L’exemple serveix 
per il·lustrar l’afany de Polleries El Pagès per buscar nous formats, 
com el take away o el show cooking, o els regals, les promocions 
i les degustacions.

ubicats en mercats com el de 
Santa Caterina o el del Ninot.

Especialitats 
Poll Bo per 
Nadal

Per a les celebracions nada-
lenques del 2015, tant a casa 
com a les empreses, Poll 
Bo ofereix diferents propos-
tes de càterings o aperitius, 
així com una gran varietat de 
plats clàssics elaborats per 
encàrrec i entregats a punt 
per ser servits des de la cas-
sola de fang. Entre ells, capó 
de Nadal, polla díndia negra 
de França, pollastre de pa-
gès, pularda, farciments a la 
catalana, així com peces de 
caça, com perdius o senglar. 
També els clàssics canelons, 
però amb una beixamel es-
pecial: de foie o de carbassa. 
Fins i tot beixamel de llamàn-
tol per acompanyar uns ca-
nelons mar i muntanya o els 
calamars farcits elaborats un 
per un a Poll Bo. 

‘Dim Sum’, producte de l’any 2015

Dins de la seva línia de precuinats i envasats, el Dim Sum 
(un tipus de dumpling) de Ta Tung ha rebut aquest any el 
premi al  producte de l’ any. El Dim Sum es comercialitza 
en grans superfícies, botigues tradicionals i restaurants. Per 
al futur, l ’empresa treballa en la possibilitat de vendre men-
jar mexicà amb la marca Rosalinda i posicionar-se en paï-
sos com França i el Regne Unit. Actualment ja estan presents 
a Itàlia i Portugal.

presa o restaurant gran que 
manté una manera de treba-
llar artesanal.

el client i amb el nou concepte 
de parada que ens permet estar 

-¿Com els ha beneficiat el 
boom per l’alimentació 
saludable?
Hem aprofitat la tendència 
per servir productes de qua-
litat. Actualment satisfem la 
demanda dels nostres clients 
i oferim, amb una presència 
més gran al mercat, pollas-
tres de pagès i pollastre Rei, 
els dos productes més ecolò-
gics i saludables. No podem 
oblidar altres productes com 
el capó, la pintada, la pular-

da, la polla díndia negra, el 
pollastre de pota negra, tots 
ells productes de proximitat 
i frescos, sacrificats a l’escor-
xador familiar.

-¿De quina manera diferencia-
da s’acosten al client?
A més de tancar el cercle que 
s’inicia amb la cria del pollas-
tre, hem apostat per la degus-
tació, incorporant un cuiner 
en plantilla, per poder oferir 

Polleries El Pages
@el_pages
pollerieselpages
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eT PORTeM
el Nadal a CaSa
Reforçant la nostra xarxa i infraestructura amb més de 1.500
nous professionals, ampliant el número de plataformes logístiques i creant
noves rutes, per donar la resposta més fiable i eficaç a les teves necessitats
de transport urgent durant aquesta campanya de Nadal.

Perquè els regals sempre han d’arribar a temps

902 300 400   www.mrw.cat


