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Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida del Torró d’Agramunt 

Torró d’Agramunt,  
unes postres per a tot l’any

El Torró d’Agramunt ha arribat fins als nostres dies després d’una llarga tradició de segles. De fet, la primera recepta de la qual es té 
constància apareix en un manuscrit del segle XV titulat Llibre de totes maneres de confits. Després de molts segles i gràcies a centenars 

de generacions de mestres torroners, el torró d’avellanes i ametlles és una tradició cada dia més arrelada al poble d’Agramunt. 
Les seves peculiars característiques i el seu sabor inconfusible fan del Torró d’Agramunt unes postres ideals per a tot l’any. 

El Torró d’Agramunt s’elabora amb 
avellanes, mel, sucre o xarop de glu-
cosa, pa d’àngel i clares d’ou. El punt 
de cocció exacte defineix els matisos 
propis de cadascun dels ingredients, 
una mel de qualitat, avellanes de l’any 
acabades de torrar, el xarop de glu-
cosa i la clara d’ou batuda a punt de 
neu. Tot plegat proporciona a la mas-
sa un lleuger to marró daurat que es 
cobreix amb pa d’àngel d’alta qualitat 
abans que la massa es refredi. La dure-
sa del torró ha de ser fràgil, de manera 
que es pugui trencar sense esforç i si-
gui cruixent. Encara que originalment 

Indicació Geogràfica Protegida

A la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra de l’any 2000 es va presentar públi-
cament la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Torró d’Agramunt. D’aquí que 
els torrons que s’emparen en aquesta IGP hagin de reunir una sèrie de carac-
terístiques que demostrin la seva qualitat i el seu lloc d’origen. Han de ser de 
categoria “suprema” o “extra” i han d’estar elaborats exclusivament amb les 
matèries bàsiques i ingredients autoritzats; a més han de tenir l’aspecte, el 
color i el gust característics del Torró d’Agramunt, sense impureses ni con-
taminants. El percentatge mínim de les matèries primeres són fonamentals 
per complir les exigències de cadascuna de les categories. La suprema ha 
d’incloure un percentatge mínim d’avellana o ametlla del 60% i la categoria 
extra un 46%, i en totes dues un 10% de mel.

El Consell Regulador del  Torró d’Agramunt té la funció d’assegurar que el tor- 
ró amb Indicació Geogràfica Protegida s’elabori seguint els requisits de pro-
ducció, elaboració i envasat del producte, així com d’assegurar que totes les 
empreses que elaboren el torró característic d’Agramunt disposin dels regis-
tres obligatoris i compleixin els drets i les obligacions que comporta la IGP.

Actualment, totes les empreses torroneres del  municipi estan inscrites a la 
IGP i compleixen tots els requisits per comercialitzar els seus torrons. Les 5 
empreses que elaboren Torró d’Agramunt són: TORRONS ANGEL&LLUCH, 
TORRONS L’AGRAMUNTINA, TORRONS FÉLIX, TORRONS ROIG i TORRONS 
VICENS.

www.igp-torrodagramunt.com

s’utilitzaven avellanes, actualment 
també s’utilitzen ametlles, seguint la 
mateixa recepta en la seva elaboració 
i presentació. 

El procés que se segueix en l’elaboració 
del Torró d’Agramunt contínua 
sent artesà i tal com ho 
feien els antics torro-
ners, però les eines 
i els mitjans que 
s ’uti l itzaven 
s’han adap-
tat als nos-
tres temps 

per poder continuar oferint un torró 
de màxima qualitat. 

Per Nadal i durant  
tot l’any

Encara que la primera recep-
ta de torró elaborat amb 

avellanes data del 
segle XV, la tra-

dició torrone-
ra de la vila 
d’Agramunt 
apareix do-
cumentada 

per primera vegada el 1741, en unes 
cartes de les famílies nobles de la po-
blació a la família Siscar. En aquestes 
cartes es descriu el nombre de per-
sones que es dedicaven als diferents 
oficis als quals en aquell moment es 
dedicava la població. Entre els oficis 
hi figurava el de torroner, que resul-
tava ser el més nombrós amb un total 
de set torroners. Això demostra que 
l’activitat de torroner era molt impor-
tant a Agramunt. Durant els segles 
XIX i XX, els torroners van obtenir 
un gran reconeixement i prestigi grà-
cies a l’assistència dels professionals 

del torró a fires i mercats que, sobre-
tot, se celebraven a Barcelona durant 
les festes de Nadal.

Actualment, el Torró d’Agramunt no 
es consumeix només durant les festes 
nadalenques. El seu sabor, dolç suau, 
i els seus ingredients, bàsics en la die-
ta mediterrània, han convertit el Torró 
d’Agramunt en unes postres excel·lents 
per disfrutar durant tot l’any.

El 
sabor i els 

ingredients del 
Torró d’Agramunt, 
bàsics en la dieta 

mediterrània, fan que 
siguin unes postres 

excel·lents per 
disfrutar durant 

tot l’any
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Sergio Samper, Conseller Delegat de Grupo Jorge

“A Grupo Jorge som carnissers 
industrials a nivell global”

A Espanya es produeixen anualment 50 milions de tones de proteïna porcina, de les quals només 25 es consumeixen al mercat 
interior. La resta de la producció del porcí espanyol s’exporta. Empreses com el Grupo Jorge, un holding empresarial aragonès 

especialitzat en alimentació i agricultura, és un dels seus referents. Sense anar més lluny, l’any passat va exportar un 80% 
de la seva producció, que va ser de 600.000 tones de carn de porc. El seu conseller delegat, Sergio Samper, representant 
de la tercera generació d’aquesta empresa familiar, ens atén després de participar en una jornada sobre el sector porcí i 

internacionalització, organitzat pel despatx d’advocats Roca Junyent i l’associació catalana de productors de porcí Porcat. 

-Parli’ns primer sobre l’activitat 
alimentària del Grupo Jorge.
El sector porcí és l’origen de Grupo 
Jorge, la primera activitat, fa 80 anys, 
va ser merament comercial de com-
pra-venda de porcs, però aviat s’hi va 
afegir l’activitat ramadera de cria i 
engreix de porcs a la qual posterior-
ment es van afegir escorxadors, sales 
de desfer, tractament de productes se-
cundaris del porc i comercialització 
de pernil serrà i ibèric. Actualment, 
el sector porcí del Grupo Jorge expor-
ta a més de 80 països de tot el món.

-¿Des de quan exporten i a quins 
mercats?
Vam començar a exportar durant els 
anys 90, quan es va produir una cla-
ra evolució en la producció respecte al 
consum. Fixi’s que hem arribat a pro-
duir el doble del que consumim. A més 
a més la capacitació del sector era i 
és molt alta. Nosaltres podem arribar 
a tants països perquè elaborem pro-
ductes més adaptats a les necessitats 
de cada mercat, això es deu a la ca-
pacitació dels nostres professionals 
de les sales de desfer. Anualment sa-
crifiquem set milions de porcs, fona-
mentalment blanc encara que també 
algun d’ibèric.

-¿Com escullen els països als quals 
exporten?
Des de Grupo Jorge creiem que una 
de les nostres missions com a empre-

sa és fer arribar la proteïna animal, en 
aquest cas porcina, a tots els clients 
que ens ho demanen. Això té un en-
focament clarament social, ja que es-
tem contribuint a l’alimentació de la 
població. Pel que fa a la selecció dels 
mercats internacionals, observem 
l’estàndard de consum del país, vo-
lums i també context local. La Xina 
és un país molt interessant, però molt 

dur a causa de l’alta competitivitat 
que exigeix a nivell mundial. Estem 
observant que la tendència en altres 
països asiàtics és que volen arribar 
als estàndards europeus de consum 
de carn de porc, cosa que ens incen-
tiva a augmentar la nostra presència 
en aquests mercats. A Grupo Jorge 
som carnissers industrials a un ni-
vell global.

Balanç de CO2 
sostenible
Grup Jorge té una empremta de car-
boni neutra. Tal com assenyala Ser-
gio Samper el seu Conseller Delegat, 
“dins del grup tenim un subholding 
d’energia dedicat a les energies re-
novables i fustes nobles, el nostre 
balanç de CO2 és neutre ja que es 
compensen totes les emissions pro-
cedents de l’activitat industrial. Som 
més que neutres. La nostra aposta 
mediambiental és millorar consums 
energètics i emissions respecte a la 
producció. 

www.jorgesl.com 

-¿I del mercat espanyol què me’n diu?
Sembla que no està de moda el con-
sum de proteïna animal, no només de 
porc, i és una contradicció perquè és el 
tipus de dieta que està portant la nos-
tra població a ser la més longeva de la 
història d’Espanya. Pel que fa al porc 
que consumim, fixi’s que és una carn 
absolutament saludable. Mengem 
carn d’animals molt joves, saludables 

i alimentats amb pinsos de primera 
qualitat. Potser des del sector no hem 
sabut comunicar bé les bondats de la 
carn de porc al client i tampoc hem 
aconseguit informar millor sobre el 
tipus de carn de porc que pren.

- ¿Creu que el consumidor de carn de 
porc no està ben informat?
Per descomptat que sap el que com-
pra. Però si per exemple parlem de 
porc blanc, és complicat per a la in-
dústria millorar aspectes com la in-
formació al client o l’etiquetatge quan 
la gran distribució ho circumscriu tot 
al preu. Juntament amb això, asse- 
nyalaria que no s’ha treballat en una 
mateixa direcció des de les diferents 
associacions professionals i no s’ha 
tingut l’ajuda institucional d’altres 
sectors. 

-¿Per acabar, per on passen els plans 
de futur de Grupo Jorge?
A curt termini volem replicar l’alta efi-
ciència que hem aconseguit amb el 
porc blanc al porc ibèric i, més a llarg 
termini, Grupo Jorge vol continuar 
sent un actor principal en la proteïna 
porcina a Espanya. Per això no volem 
desviar-nos de la nostra filosofia, que 
passa per un desenvolupament soste-
nible que garanteix un control total 
dels processos i de la cadena i assegu-
ra la qualitat dels nostres productes, 
sent conscients que estem en un sec-
tor molt madur amb alta competitivi-
tat on s’han de descartar les despeses 
supèrf lues. Així és com els productors 
del sector porcí espanyol hem aconse-
guit ser més competitius que els ale-
manys o els danesos.

FOTO: TONI SANTISO

Aquest Nadal 
sopem amb tu
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Marc Bournazeau, propietari de Terra Remota, DO Empordà

“Un bon vi comença 
a la terra”

Marc & Emma Bournazeau van decidir, el 
1999, travessar els Pirineus per dedicar-se a la 
seva passió: el vi. El celler Terra Remota, DO 
Empordà, s’ubica a Sant Climent Sescebes 
i les seves vinyes s’estenen fins a Capmany, 

amb 26 hectàrees de plantació de les 
varietats Garnatxa negra, Syrah, Cabernet 

Sauvignon i Tempranillo (negres); i Garnatxa 
blanca, Chenin, Chardonnay i Xarel·lo (blancs).

-¿Per quines raons van elegir 
l’Empordà? 
Vivíem a Perpinyà i fa gaire-
bé 20 anys vam decidir fer un 
canvi en les nostres vides i de-
dicar-nos al que és la nostra 
passió. Teníem molts cone-
guts, fins i tot família, a Ca-
talunya. A finals del 1999 va 
sorgir l’oportunitat de comprar 
15 hectàrees de bosc a Cap- 
many, era un camp d’alzines i 

roures. Encara que llavors no 
coneixia el vi que s’estava ela-
borant aquí, el cert és que vaig 
veure moltes possibilitats, pel  
tipus de sòl, el sol, el vent… 
Perquè a més l’Empordà és un 
gran destí turístic, per la Costa 
Brava, el museu Dalí… Vam co-
mençar comprant 15 hectàrees 
de camp i ara tenim 54 hec-
tàrees, de les quals 26 són úni-
cament de plantació de vinyes 
per elaborar els nostres vins. 

- ¿Com és el sòl de les vinyes 
de Terra Remota i quines 
particularitats aporta? 
El sòl és bàsicament de gra-
nit; és molt interessant per-
què aporta una gran elegància 
als vins, són més frescos i amb 
un PH més baix. El que més in-
f lueix en el resultat final d’un www.terraremota.com

Terra Remota ven el 50% de 
la seva producció a Espanya 
(70% a Catalunya), i gairebé el 
50% dels seus vins s’exporten 
a França (20%), Suïssa, Bèlgi-
ca, Holanda, Àustria, Aleman-
ya, Malta, els EUA, el Brasil, 
Singapur, Hong Kong i Tòquio.

vi és el sòl, tot comença a la ter- 
ra; encara que també hi in-
f lueix la nostra manera de 
“cuinar”. Crec que el procés 
d’elaboració, des de l’extracció 
del suc del raïm fins que ob-
tenim el vi, el podem compa-
rar amb la feina d’un cuiner. 
Nosaltres elaborem el vi mit- 
jançant una fermentació a 
baixa temperatura per poder 
mantenir totes les aromes del 
fruit. 

-¿Quins vins elaboren?
A la nostra plantació tenim 
Garnatxa negra, Syrah, Ca-
bernet Sauvignon i Temprani-
llo, Garnatxa blanca, Chenin, 
Chardonnay i Xarel·lo per a 
l’elaboració de vins blancs, ne-
gres i rosats. Tots els vins són 
de producció ecològica: qua-
tre negres, un blanc i un rosat 
de Garnatxa negra. Aviat ela-
borarem un nou vi blanc 100% 
Xarel·lo. 

-¿Quina aportació feu, des de 
Terra Remota, a DO catalanes?
Fa 10 anys ningú parlava del vi 
de l’Empordà, també era molt 
difícil trobar vins amb DO ca-
talanes als restaurants de Bar-
celona. Ara, els vins catalans 
s’estan posicionant. La DO 
Empordà també ha evolucio-
nat durant els últims 5 anys. 
Cada dia es fan millors vins i 
treballem tots junts per millo-
rar. Li poso un exemple: Terra 
Remota estarà present a la fira 
de París més prestigiosa dins 
dels vins amb més de 10 anys 
de criança; presentarem Ca-
minante, Clos Adrien i Usted, 
tots del 2008. Fins i tot Cami-
nante, que és un vi blanc de 
criança, manté la frescor que 
proporciona el sòl de les nos-
tres vinyes. 

Marc & Emma Bournazeau

Robert Johansson, Mark Liston i Ross O’Doherty, socis fundadors i propietaris de Koku Kitchen Buns del Born i Koku Kitchen Ramen del Barri Gòtic de Barcelona

Les tapes d’aquí i la cuina 
asiàtica es diuen el ‘sí, vull’

Quan sentim parlar de cuina japonesa, automàticament pensem en 
sushi i en preus alts. Però investigant sorgeixen opcions interessants, 

no només de sushi, sinó de “Street food” de tot Àsia, a preus molt 
assequibles i amb molt bona qualitat. Per a mostra un Koku Kitchen.

-¿Com es casen conceptes com 
l’“street food” i el sushi?
Al Japó, el sushi, és el més comú 
entre el menjar ‘street food’. 
És informal, es menja amb les 
mans i a preus bastant econò-
mics, és a Espanya on ha ad-
quirit aquesta connotació més 
elitista. Coneixem molt bé la 
gastronomia asiàtica i, fins i 
tot sent molt diferent de la me-
diterrània, són idèntiques en el 
concepte ‘tapa’ d’aquí, que en-
caixa molt bé amb el que al Japó 
seria ‘izakaya’, un espai on po-

der compartir menjar de quali-
tat amb els amics. Fins avui era 
difícil trobar cuina asiàtica as-
sequible a la butxaca i ho hem 
aconseguit.

-¿Així neix Koku Kitchen 
Buns?
Primer vam donar a llum a Ra-
men, que és al Gòtic. Ramen 
és una de les sopes amb fideus 
amb més pretendents a l’Àsia. 
Després vam tenir el segon nen 
el març del 2016, Koku Kitchen 
Buns, on servim ‘baos’, aliments 

‘street food’ per antonomàsia a 
l’Àsia, panets cuinats al vapor en 
bambú, amb una textura molt 
particular i amb diferents far-
cits. Els pastem a mà cada dia. 
Estan fets de farina de blat, oli, 
vinagre, sal i una mica de sucre. 
Vam ser el primer restaurant a 
la ciutat de Barcelona que oferia 
aquest tipus de menjar.

-¿I els farcits?
Apostem per productes frescos 
i de proximitat, així que la ma-
joria dels ingredients que fem 

Els nostres plats són origina-
ris des del Japó fins al Vietnam.
 El nostre factor diferencia-
dor és que en un mateix restau-
rant pots trobar dues plantes 
amb dues cuines diferents. A 
la planta de dalt els Bao Buns 
i tapes asiàtiques que pots dis-
frutar amb cerveses artesanals 
catalanes i d’importació, llimo-
nada casolana recepta irlande-
sa, juntament amb una varietat 
de postres i còctels personalit-
zats amb un toc asiàtic. I per 
als amants de la famosa sopa 
del Japó, el Ramen i Gyoza Bar 

Koku Kitchen Buns / Ramen & 
Gyoza Bar, a Comerç 29, obre 
de 13 a 16 h, i de 19.30 a 23.30 
h tots els dies de la setmana. 
Ofereix un saló al pis de dalt on 
degustar tota mena de ’street 
food’ asiàtic amb menú del 
dia de dilluns a divendres per 
12.90 euros, i un saló al pis de 
baix on poder degustar Ra-
men i Gyoza.

www.kokukitchen.es
Koku Kitchen Ramen

C. d’en Carabassa, 19, Barcelona

Koku Kitchen Buns
 C. del Comerç, 29, Barcelona

al soterrani del restaurant. En 
tots els espais apostem per la 
cuina de qualitat, per afinar els 
detalls, per ser assequibles a la 
butxaca i per tenir un ambient 
agradable, aquesta és la nostra 
filosofia. 

servir en tots els nostres plats es 
troben en la gastronomia medi-
terrània. Només els imprescin-
dibles els portem d’importació. 
Els farcits els escull cadascú, ja 
que ets tu mateix el que farceix 
el teu ‘bao’, per tant és a gust de 
tot tipus de consumidor, quan 
te’l porten a la taula, cosa que 
als més petits els encanta.

-Koku Kitchen Buns és un lloc 
eclèctic.
Som dos irlandesos i un suec 
que han obert dos restaurants 
de menjar asiàtic a Barcelona. 

FOTO: TONI SANTISO

Teresa Artigas, sòcia cofundadora, juntament amb Maribel Perpiñá, 
de La Baula, el pa de Barcelona

“La Baula és el pa 
de Barcelona”

Bagel de Nova York, baguet de París, 
brètzel de Berlín... ¿I de Barcelona? ¡La 
Baula! La ciutat comtal té una patrona, 

però estava òrfena de pa, d’un pa dedicat 
exclusivament al que la marca Barcelona 

representa. Estem d’enhorabona, ha arribat 
la Baula i, trencar una baula que lliga, que 

immobilitza, mai va ser tan agradable.

-¿Què és la Baula?
És el pa de Barcelona. Un pa fet 
de massa mare, oliva arbequi-
na, sèsam i romaní; produc-
tes mediterranis, en forma de 
baula, una de les parts de la ca-
dena marinera amb la qual es 
representa la verge de la Mer-
cè. Es pot aconseguir, per ara, 
a l’orxateria Sirvent o directa-
ment a la Baula per a coman-
des més grans.

-Afirmeu que la Baula és un 
poema que es menja. ¿Per 
quin motiu?
La Baula neix d’un projecte ar-
tístic. Berta Xirinachs anava a 
fer una exposició al convent de 

Sant Agustí però encara no te-
nia data. En els seus estudis de 
preparació va descobrir que el 
convent havia sigut el primer 
forn de Barcelona. Llavors li 
van donar data, el 24 de setem-
bre, el dia de la Mare de Déu 
de la Mercè, la patrona de Bar-
celona. Xirinachs va unir con-
ceptes i va sorgir la idea, ¿per 
què no li dediquem un pa a la 
nostra patrona i així, també, a 
Barcelona? És una creació ar-
tística, amb un significat con-
cret que es menja, amb el segell 
del mestre forner Daniel Jordà.

-¿I quin és el significat?
Quan et menges una Baula 

trenques una baula, una part 
de la cadena que lliga, que 
aferra. En aquest trencament 
busquem un acte integrador, 
l’acte de rebre, d’acollir i de 
compartir. La llegenda de la 
Mercè explica que Sant Pere 
Nolasc va poder rescatar uns 
presos catalans a les costes 
africanes, gràcies al fet que el 
rei d’aquell moment li va donar 
diners per poder-ho fer. Al seu 
retorn, Pere Nolasc, exclama-
va mercès! Neix d’una idea so-
cial que busca perpetuar-se en 
aquesta línia.

-¿Com?
És artesà i de proximitat, 
perquè fomenta el compro-
mís social i els bons hàbits 
alimentaris, saludable per-
què està fet amb ingredients 
naturals, i també integrador 
perquè es pot compartir amb 
totes les cultures. Per a for-
nades grans, comptem amb 
la col·laboració de l’Escola 
Obrador Fundació ARED de 
Barcelona.

Ara, a la Sirvent

La Baula és un pa real-
ment del iciós , marida-
ble tant amb dolços com 
amb salats i amb valor per 
a les papil·les gustatives 
per si mateix. Es pot tro-
bar al nou local que Sir-
vent posa a disposició dels 
clients, conservant el seu 
vaixell insígnia, l ’orxata, el 
torró i el gelat, però apos-
tant per nous camins gas-
tronòmics, raó per la qual 
també és possible dinar-hi 
i sopar-hi.

www.labaula.cat

FOTO: TONI SANTISOTeresa Artigas i Tomás Sirvent.
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Olivé, plats precuinats nadalencs 
elaborats de forma natural

Des de l’obrador d’aquesta antiga botiga de queviures de Viladecans es precuina sense additius, ni 
conservants, ni potenciadors, canelons, croquetes, viandes i blocs de foie untables i galantines d’ànec, 

pollastre o porc… I per descomptat embotits tradicionals. Com assenyala Eduard Vilà, el seu gerent, 
“el nostre plat precuinat ideal és el que porta només bona matèria primera, sal, pebre i espècies”.

La feina s’acumula en el modern i ben 
equipat obrador d’Embotits Olivé i més 
en aquestes dates prenadalenques. 
Allà el seu gerent Eduard Vilà Olivé 
coordina la feina d’un grup de profes-
sionals xarcuters i carnissers que estan 
preparant tot tipus de plats precuinats, 
molts dels quals seran entrants i els 
plats principals dels pròxims àpats 
nadalencs.

Embotits Olivé treballa a partir de 
tres premisses: productes de màxima 
qualitat, això és carns de porc, pollas-
tre, vedella, gall dindi i ànec de pri-
mera. Un mètode artesanal de treball 
que aplica també les tècniques mo-
dernes i, especialment, evitar conser-
vants, additius, potenciadors i altres 
substàncies.
 Com cada any en aquestes dates, 
els canelons són un dels plats que més 
elaboren “els fem de carn, d’espinacs, 
d’ànec amb ceps, d’ànec amb poma i 
d’ànec amb pera, entre altres. Les cro-
quetes són un altre dels nostres pro-
ductes més sol·licitats durant tot l’any 
i n’elaborem de més de 10 gustos”.

 Entre les especialitats nadalenques 
d’Embotits Olivé també destaquen 
els embotits elaborats amb diferents 
carns, “fabriquem galantines d’ànec 
a la taronja, ànec trufat amb foie, de 
pollastre a la catalana, pollastre amb 
gambes, pollastre amb castanyes i 
ceps, marteta amb trompetes de la 
mort i rossinyols, etc., que tant es po-
den prendre com a entrants freds o 
plats calents. Un altre producte estre-
lla per al Nadal són els blocs de foie 
untables elaborats a partir de fetge 

d’ànec, “per a aquestes festes hem ela-
borat més de 5.000 blocs de foie d’ànec 
amb trompetes de la mort, ceps, tòfo-
na, cinc pebres, poma, fines herbes i 
fins i tot amb marron glacé”. 

Xarcuters de tres generacions

Eduard Vilà Olivé, actual gerent 
d’Embotits Olivé, representa la ter-
cera generació d’una família de xar-
cuters que va arrencar el 1954 amb 
els seus avis. Des del seu obrador 

s’elaboraven, i encara s’elaboren, tot 
tipus d’embotits: botifarres i salsitxes, 
bulls, tant negres com blancs... A poc 
a poc la petita botigueta familiar es va 
anar convertint en l’actual supermer-
cat i xarcuteria que va apostar primer 
per crear una petita oferta de plats pre-
cuinats. Va ser Eduard mateix qui amb 
20 anys va decidir ampliar aquesta lí-
nia de negoci, estudiar xarcuteria i de 
mica en mica ampliar l’oferta de plats 
precuinats apostant sempre per una 
cuina com més natural millor, sense 
additius i amb unes carns i uns condi-
ments de primeríssima qualitat. El seu 
producte, a més a més dels seus esta-
bliments situats al carrer Catalunya 29 
i al carrer Àngel Guimerà 15, tots dos 
a Viladecans, es distribueix en molts 
punts del Baix Llobregat, el Penedès, 
el Garraf, Barcelona i la resta de Ca-
talunya, incloent-hi Andorra, sota la 
marca Olivé.

c. Catalunya, 29 - Tel. 93 658 05 46
c. Àngel Guimerà, 15 - Tel. 93 658 81 67

08840 Viladecans (Barcelona)
www.embutidosolive.com
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Torrons Vicens

Sabors sorprenents a 
les taules nadalenques

Un any més, els artesans de Torrons Vicens ens sorprenen amb 
nous sabors i textures en les seves creacions més noves. El 
torró de mel i llimona i el de xocolata amb xurros són alguns 

dels sabors que sorprendran els paladars més exigents. 

A Torrons Vicens segueixen elabo-
rant avui els tan apreciats torrons i 
altres especialitats seguint les recep-
tes tradicionals i sorprenents, cada 
any, amb una àmplia gamma de tor- 
rons de diferents textures i sabors. 
Els torrons que es presenten bé po-
den ser postres ideals per a qualsevol 
estació de l’any o fins i tot entrants, 
ja que aquest any es presenta el tor- 
ró salat de pipes de carbassa que bé 
serveix com a aperitiu. I el clàssic tor- 
ró tou d’ametlles, elaborat a partir 
d’una recepta de fa més de 50 anys, 
també es renova per adquirir la for-
ma i el gust del gelat amb galeta.

Algunes de les novetats de Torrons 
Vicens s’inspiren en les postres del 
restaurant Tickets d’Albert Adrià, 
amb el qual col·laboren des de fa uns 
quants anys en la creació de nous sa-
bors, com el torró de vi, compost per www.vicensonline.com

Torró Història

Inspirat en la recepta original de la pastisseria Prats-Fatjó de Barcelona, on el 
mestre torroner Ángel Velasco va entrar a treballar quan tenia 14 anys. Avui, 55 
anys després, ha tornat a elaborar aquest magnífic torró com a agraïment a to-
tes aquelles persones que li van ensenyar l’ofici. 

una ganache de xocolata amb infusió 
de vi negre Cabernet Sauvig-

non; el torró de pas-
tís Tatín, de poma 

caramel·litzada 
i  u n a  or i g i-

nal praliné de 
pasta ful la-
da; el  torró 
de pipes de 
carbassa, fre-
gides i amb 

un lleuger toc 
picant, i el tor- 

ró de xocolata amb 
xurros, elaborat amb 

una original ganache de xo-

colata a la pedra d’Agramunt, amb 
cruixents de xurro al seu interior, 
que ens recorda el tradicional esmor-
zar de xocolata amb xurros. 

A més a més de les novetats, Tor- 
rons Vicens continua elaborant els 
seus torrons clàssics, que segueixen 
sent un referent durant les festes de 
Nadal. El típic torró d’Agramunt, 
així com el torró tou, el dur i es-
pecialment el de crema cremada, 
segueixen el patró dels pilars de 
l’empresa: tradició, qualitat, inno-
vació i servei. 

Torró de mel i llimona 

Un torró amb una original presentació, simulació d’un niu 
d’abelles, que amaga al seu interior una deliciosa ganache de 
xocolata negra amb una suau combinació de sabors de mel i lli-
mona. És una creació del reboster Albert Adrià. 

La 
línia Albert 

Adrià Natura ha 
convertit els torrons 

en unes postres  
que es consumeixen 

durant tot  
l’any
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Artipà

Pa ecològic elaborat 100% amb massa mare 
Amb dues botigues pròpies, a Barcelona i Vic, i 

nombrosos punts de distribució, Artipà és una iniciativa 
del forner David Rovira, que elabora pa i brioixeria sense 

additius, sense “millorants”, amb 100% massa mare i a 
partir de farines i productes biològics d’altíssima qualitat.

A Artipà utilitzen massa mare sense 
llevat químic, sense additius i sen-
se greixos. Per això utilitzen farines 
ecològiques moltes a la pedra. Diària-
ment pasten pa i brioixeria amb fa-
rina de blat antic (espelta, kamut, 
tritordeum) i amb altres farines lliu-
res de gluten (blat negre, tef f, arròs, 
quinoa, mill, blat de moro, castanya 
i sorgo). 

David Rovira ens ho explica, “el nos-
tre pa és aigua, farina i sal. El llarg 
procés de fermentació que hi apli-
quem trenca la proteïna del gluten, 
la transforma en proteïnes més sim-
ples i aminoàcids. Així obtenim un pa 
de digestió més senzilla i apte per a 
persones amb una sensibilitat baixa 
al gluten. També és un pa que permet 
una millor absorció de vitamina B1, 
zinc, ferro, magnesi, coure i fòsfor”. 

Es tracta d’un pa que alimenta més 
perquè millora les seves propietats 
nutricionals, ja que conté aminoàcids 
com la lisina, vitamines com el folat i 

minerals com el zinc, el ferro i el mag-
nesi. A més, neutralitza un dels com-

ponents del  gluten que no assimilen 
les persones celíaques. “Això no sig-
nifica que les persones intolerants al  
gluten puguin menjar-ne, però en al-
guns casos sí que poden tolerar-lo”, as-
senyala Rovira. El seu grau d’acidesa 
és menor i és més digestiu. Fins i tot 
presenta un índex glucèmic menor, 
cosa que és positiva per a les perso-
nes diabètiques. 

A més dels avantatges per a la salut, 
s’hauria de preguntar si la seva tex-
tura i sabor és similar al pa més con-

Coques, magdalenes, 
galetes, pizzes i 
un nou obrador

A més de les seves 30 varietats de 
pa, Artipà també ofereix un altre ti-
pus de brioixeria i de salats, com ara 
bases per a pizza. David Rovira des-
taca la coca de kamut, magdalenes 
de farina de kamut combinades amb 
xocolata, poma, pastanaga i nabius 
així com altres magdalenes elabora-
des amb farines d’espelta, blat negre, 
arròs i quinoa. Juntament amb això, 
40 varietats de galetes, també vega-
nes i sense gluten. Tot sense additius 
i elaborat artesanalment. Per últim a 
partir del gener, a Barcelona, inaugu-
raran un nou obrador on s’elaborarà 
pa, magdalenes, coques i galetes 
sense gluten. Botigues Artipà

Barcelona: Travessera de Gràcia, 245 
Vic: Carrer de Gurb, 12

 www.artipa.cat

vencional, a la qual cosa el fundador 
d’Artipà apunta, “absolutament, i a 
més és més gustós, digestiu i amb la 
textura del pa d’abans. Al costat d’això, 
la seva lentitud en la fermentació na-
tural fa que, una vegada cuit, es con-
servi durant més dies”. 

Segons David Rovira, una part dels 
seus clients “són persones que pateixen 
alguna intolerància i que arriben aquí 
recomanades pels seus nutricionistes 
o metges. Però també atenem perso-
nes que simplement volen tenir més 

salut a través de l’alimentació, entre 
les quals s’inclouen molts esportistes. 
També venen a Artipà persones que 
mostren un gran interès i ens propo-
sen nous pans elaborats amb farines 
diferents; els fem un pa a mida i, si 
veiem que funciona, l’incorporem a la 
nostra oferta”.

FOTO: TONI SANTISO

Alex Jodar, adjunt de direcció de Moniberic

“Menjar pernil ibèric no 
és un luxe, és un plaer”

Moniberic neix de la sinergia d’anys d’experiència dedicats al món de la xarcuteria  
i ja compta amb 36 punts de venda distribuïts per Catalunya, Madrid, Balears  

i el sud-est francès; però la seva essència segueix sent la del 
primer dia, ja fa més de 40 anys. 

-¿Quines són les claus del prestigi de 
Moniberic?
Crec que el més important és 
l’experiència de 4 generacions de-
dicades al mateix i l’adaptació a les 
noves tendències del mercat. In-
tentem conservar la nostra essèn-
cia, però adaptant-la sempre al que 
l’actual consumidor, més exigent que 
mai, reclama. Abans n’hi havia prou 
de tenir un bon producte; ara hi ha 
una càrrega sensorial molt més forta. 
Al consumidor li agrada envoltar-se 
d’un món que estimuli els seus sen-
tits, necessita que el producte li en-
tre per la vista, el vol olorar, necessita 
sentir-lo. A més a més, posem passió 
en tot el que fem i intentem transme-
tre-la als nostres clients.

-¿Què té el pernil exclusiu de 
Moniberic “Tomás López”? 
El nostre pernil agrada perquè s’hi 

ref lecteix l’afecte que hi po-
sem. Cuidem tots els 
processos fins al 
detall: hàbi-
tat, selec-
ció dels 
m i l lors 
e x e m -
p l a r s , 
elaboració, em-
magatzematge, ma-
nipulació… Abans de 
posar qualsevol dels nostres 
pernils a disposició dels nostres 
clients, hi apliquem tots els nostres 
coneixements i la nostra habilitat per 
garantir que aquell producte complirà 
les expectatives de qui l’adquireixi. 
En relació amb el pernil Ibèric, som 
molt afortunats de tenir un produc-
te únic al nostre abast. Disposem de 
la millor varietat de porc del món i, 
per qüestions climàtiques i ambien-

tals, 
ú n i c a -

ment pot pro-
duir-se aquí. Aquest pernil té una 
sèrie de particularitats, genètiques i 
alimentàries, que fa que sigui el més 
saborós i saludable de totes les va-
rietats existents. 

-¿Què ofereixen a les persones 

que opten per obrir una 
franquícia? 
Oferim la possibilitat de tre-
ballar en un sector que els 
apassioni amb la garantia 
d’un saber fer que els acom-
panyarà durant tot el seu 
camí. Creiem que en un 
mercat madur, com és 
actualment el del per-
nil, sempre que algú 
vulgui entrar-hi és im-
portant fer-ho amb algú al-
tre que en sigui coneixedor 
i que el seu model de nego-
ci sigui una garantia d’èxit. 
Nosaltres oferim aques-
ta possibilitat, després 
d’una fase de selecció i 

posterirment tam-
bé d ’una fa se 

d’exhaustiva 
formació.

-¿Menjar pernil ibèric és un 
luxe? 
Per a nosaltres, menjar pernil no 
és un luxe sinó un plaer. El pernil 
és un dels productes més costosos 
en la fabricació, es requereix temps 
(uns quants anys), unes atencions 
excel·lents tant de l’animal primer 
com de la peça de pernil després i 
una habilidosa manipulació per po-
der disfrutar de la seva esplendor. A 

Moniberic busquem oferir tot això 
en qualsevol de les categories de 
pernil, n’hi ha per a tots els gustos 
i butxaques. Per això, creiem que 
menjar un bon plat de pernil està a 
l’abast de qualsevol que ho desitgi. 

-Digui’ns el secret per tallar bé el 
pernil. ¿A màquina o amb ganivet?
La millor manera de degustar un 
bon pernil és sempre a ganivet i 
si aquest tall el realitza un pro-
fessional del sector, molt millor. 
L’explicació és la següent: quan 
un pernil es talla a ganivet, la 
velocitat és lenta i, per tant, no 
s’aplica calor al tall. A més, es 

dona al tall la mida ideal per 
al gust de cada consumidor. 
Per un altre costat, es poden 

apreciar les diferents parts 
del pernil. No obstant, 

avui dia es pot disfrutar 
d’un pernil d’altíssima 
qualitat tallat a màqui-
na. En el nostre cas fa 
molts anys que per-
feccionem els talls 
per aconseguir que 
la diferència sigui 
pràcticament imper-
ceptible. Es realitza 
un desossat plena-

ment artesanal, sem-
pre de manera manual; 

també s’utilitzen talladores d’última 
generació que eviten atorgar calor al 
tall; i sempre són persones les que 
realitzen el tall a la màquina per do-
nar a cada peça el tall que necessita. 

www.moniberic.com
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ASSOCIACIÓ DE CRIADORS DE

LA RAÇA DE GALLINES PENEDESENCA

Sergi Grau, adjunt a Gerència de Vins i Licors Grau 

“Amb 12.000 referències, som la 
vinoteca millor assortida d’Europa”

Qualsevol expert o aficionat al vi i als licors hauria de dedicar unes quantes hores a visitar la Vinoteca de 
Vins i Licors Grau, a Palafrugell. En els seus 1700 m² de botiga trobarà més de 12.000 referències entre 

els millors vins i licors de més de 1.000 cellers de tot el món. Sergi Grau dirigeix, al costat dels seus 
pares, Jordi Grau i Maria Dolors Segarra, i el seu germà Jordi, aquesta empresa familiar —fundada el 
1977— que a més de potenciar la venda directa busca augmentar cada vegada més la venda en línia

J. Guillaumes 
-Vins i Licors Grau és un referent 
en la distribució de vins i licors a 
Espanya i Europa. ¿Per què aquest 
salt al consumidor directe?
Efectivament, distribuïm vins i licors 
per a més de 3.000 clients, entre ells el 
Celler de Can Roca, però sempre hem ve-
nut a particulars. El nostre objectiu ara 
és anar més enllà i fer de la visita a la nos-
tra vinoteca una experiència que superi 
la mera compra. 

-¿A què es refereix?
Per un costat, comptem amb 12.000 re-
ferències de vins i licors i tots en exis-
tència, amb preus que van des d’1€ 
fins als  22.000 € per ampolla, i amb 
l’atenció al client de 15 professionals. El 
que no es trobi aquí és difícil que es tro-
bi en un altre lloc. A més comptem amb 
una zona de tast; una secció de cristalle-
ria i fins i tot tenim una màquina espe-

cial que serveix vins de grans marques 
als clients, en copes o en petites do-
sis, perquè decideixin si és el que es-
tan buscant.

-¿Qui compra a Vins i Licors Grau?
A l’estar en una zona turística i de se-
gones residències comptem amb mol-
tes persones que aprofiten les vacances 

o els caps de setmana per comprar i em-
portar-se de tornada a casa els nostres 
vins i licors. Per un altre costat, al ser la 
Vinoteca més ben assortida d’Europa, 
comptem amb molts aficionats i ex-
perts que venen a buscar producte que 
no trobaran en cap altre lloc. També po-
drien comprar-los a través de la nostra 
plataforma en línia però es tracta d’un 

perfil de client que vol parlar i infor-
mar-se amb els nostres especialistes.

-La venda en línia és una altra de 
les apostes de futur de Vins i Licors 
Grau.
Absolutament, amb 5 milions d’euros 
suposa un 10% de la nostra facturació 
anual i cada dia creix. Atenem prop 
de 200 comandes diàries. Vam co-
mençar el 2009 amb la nostra botiga 
www.grauonline.com. Hem invertit molt 
en logística –concretament en un sis-
tema de magatzem robotitzat, deno-
minat miniload. A més, tot el producte 
és aquí, al nostre magatzem, raó per la 
qual la rapidesa d’entrega no només a 
Espanya sinó a Europa és un valor afe-
git. Estem creixent molt a Alemanya, 
França i el Regne Unit.

Ampliació de les 
instal·lacions
Aquest any, Vins i Licors Grau ha 
construït un magatzem climatitzat 
de 1.200m² que conserva, en tem-
peratures òptimes de fred, alguns 
vins de gamma alta o molt alta. 
També ha ampliat la seva vinoteca 
en 500m² i ha creat un espai sub-
terrani de 400m² dedicat a realit-
zar presentacions i degustacions de 
producte, ideal per a reunions cor-
poratives. En aquest espai subterrani 
es troba un celler d’anyades anti-
gues, amb vins que van dels anys 
20 als 80 i algunes ampolles firma-
des per Dalí, Picasso o Joan Pau II 
en persona. www.vinsilicorsgrau.com

 Botiga on-line: www.grauonline.com 

© FOTO: PACO DALMAU 
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LLOPART: Ex Vite·Vita. 
Del cep ve la vida. 
La família Llopart celebra els 130 anys de la primera ampolla del seu escumós de qualitat.

La Creu de Sant Jordi concedida enguany és el màxim reconeixement rebut en el sector vitivinícola del nostre país.

La història de Llopart es remunta a 
temps molt antics: l’any 1385, en Ber-
nat Llopart, un avantpassat de la fa-
mília, va rebre la cessió d’algunes de 
les vinyes que avui conformen l’actu-
al finca de l’Heretat de Can Llopart de 
Subirats. La cessió està documenta-
da en una acta notarial escrita en llatí 
on apareix el nom de Bernardus Leo-
pardi. Durant segles, els Llopart van 
compaginar el conreu dels productes 
tradicionals de la Mediterrània: la vi-
nya, el blat i l’olivera. A finals del segle 
XIX la família ja es dedicava de mane-
ra quasi exclusiva a la viticultura, una 
relació que s’ha mantingut de mane-
ra ininterrompuda durant més de 25 
generacions.

Va ser a l’any 1887 quan Pere Massa-
na Cassanelles, besavi d’en Pere Llo-
part Vilarós, va decidir iniciar-se en el 
món de l’escumós elaborant la primera 
ampolla de Llopart. D’això, aquest 2017 
en fa 130 anys. Va ser just abans que la 
plaga de la fil·loxera arribés al Penedès, 
un fet que va suposar un gran trasbals. 
En aquell temps eren pagesos amb re-
cursos limitats i van haver de replan-
tar totes les vinyes empeltant els ceps. 
L’activitat del celler es va interrompre 
durant anys. Varen ser temps difícils 
i va costar molt tornar a posar la finca 
en marxa. Tot i que es va començar a 
fer vins, no va ser fins a finals dels anys 
40 quan en Pere Llopart Vilarós, actu-
al propietari, va reprendre l’elaboració 

de cava. De fet, Llopart és una de les 
empreses elaboradores més antigues 
del sector.

Fa pocs mesos, la Generalitat de Cata-
lunya va voler distingir la trajectòria de 
Llopart i la seva aposta ferma per la in-
novació constant amb la Creu de Sant 

Jordi. Aquest fet converteix a Llopart 
en la primera empresa vitivinícola a ser 
guardonada amb aquest premi que re-
presenta un reconeixement al treball 
dut a terme per la família per situar-se 
en un lloc privilegiat del sector, per la 
qualitat, el rigor dels seus mètodes de 
viticultura i pel respecte a la natura.

www.llopart.com

L’enclavament de la finca de Llopart 
és més que privilegiat. Prop de la ma-
teixa s’han trobat restes de fa més de 
3.000 anys que indiquen que l’elabo-
ració de vi a aquesta zona de Subirats 
ve de molts anys enrere. La filosofia de 
l’empresa té molt en compte el respec-
te pels processos naturals de la vinya. 
Sempre s’ha dut a terme una agricul-
tura ecològica, que té molta cura de la 
terra, del cep i del procés d’elaboració 
dels vins i caves. Llopart sempre defi-
neix aquesta filosofia amb una frase 
que s’ha convertit en el seu emblema: 
“Ex Vite Vita, del cep ve la vida.”

“L’ agricultura ecològica no és res 
més que tornar als orígens, here-
tar les formes de cultiu de l’agricul-
tura tradicional i fusionar-les amb 
la tecnologia actual” ens diu en Pere 
Llopart i Llopart, fill de la cinquena 
generació i enòleg de la casa. 

Entre les empreses de la seva dimen-
sió, Llopart és un dels cellers amb més 
extensió: 95 hectàrees de vinyes de 
muntanya situades a una bona alçada 
respecte al nivell del mar,  envoltant 
el celler i la masia familiar de Subi-
rats, a l’estil chateau francès. Els Llo-
part parlen de les seves vinyes amb 
molt afecte i no obliden mai que tot 
comença en el cep i que cada cep té la 
seva personalitat. Moltes vinyes de la 
propietat superen els 60 anys d’edat, i 

fins i tot algunes arriben als 80 anys. 
És per aquest motiu que les veremes 
no són mai mecanitzades sinó sem-
pre manuals i fent una primera se-
lecció de la qualitat del raïm ja a la 
mateixa vinya. 

Juntament amb un exhaustiu con-
trol dels treballs a la vinya s’afavoreix 
l’obtenció de baixes produccions per 
hectàrea.

Tota la vinificació de les collites es 
porta a terme exclusivament dins la 
propietat i amb l’aplicació de les mi-
llors tècniques.

“Aquests factors diferencials que 
hem anat descrivint ajuden en gran 
mesura a obtenir vins i caves de ma-
jor qualitat.” Afegeix en Pere Llopart. 
“Respectant la terra obtenim caves 
únics, amb molta personalitat, que 
expressen la seva essència.”

Les elaboracions de Llopart són molt 
limitades i molt cuidades. Un produc-
te tan artesà requereix un constant se-
guiment personal i minuciós de tot el 
procés.

Els caves de Llopart sempre s’han ela-
borat amb els mètodes més tradicio-
nals i surten a la llum després d’una 
llarga criança. 

Ex-Vite Gran 
Reserva Brut

L’exemple del savoir faire de Llo-
part és l´Ex-Vite Gran Reserva Brut. 
Aquest cava tan especial s’elabo-
ra amb raïm de les vinyes més ve-
lles provinents del paratge Coster 
de l´Obaga. S’obté a partir del most 
llàgrima de la primera premsada i 
el seu cupatge Xarel·lo 60% i Maca-
beu 40%, es fa amb vins de reser-
va envellits en bótes de roure. Amb 
una criança mínima de 84 mesos 
en ampolla, compta amb un aro-
ma potent i elegant, amb tons de 
fruits secs, torrats, balsàmics i fu-
mats. En boca resulta ampli, molt 
saborós, amb lleugers matisos re-
ductors, estructurat i cremós. De 
posgust suau i prolongat és un 
acompanyant ideal per a les so-
bretaules que s’allarguen, per pala-
dejar-lo amb tranquil·litat. Perfecte 
per compartir en bona companyia 
en aquestes festes que s’apropen.

Pere Llopart i Llopart és l’enòleg de la casa

Familia Llopart: quarta i cinquena generació d’elaboradors Ex-Vite Gran Reserva Brut: El “savoir faire” de Llopart


