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Miguel Yepes, fundador i propietari del Restaurante La Canasta de Castelldefels

“Recreo sabors que tinc 
gravats des de la infància”

En temps de plats sofisticats i receptes innovadores ve de gust, de 
tant en tant, dur-se a la boca el gust tradicional, el de la recepta que, 
macerada amb els anys, combina a la perfecció el producte fresc 
amb el plaer d’alimentar bé, com a La Canasta de Castelldefels. 

-¿Quin és el plat estrella del restau-
rant La Canasta?
La Canasta era una antiga casa de 
pescadors d’una petita ciutat pes-
quera d’uns 10.000 habitants, que 

era Castelldefels. Així que no po-
dia ser de cap altra manera, el 
nostre plat estrella és la cuina medi-
terrània del mar, sense cap tipus de 
sofisticacions.

www.restaurantelacanasta.com
Passeig Marítim, 197

08860 - Castelldefels (Barcelona)

La Canasta, una antiga casa de pes-
cadors convertida en un restaurant 
d’exquisida i acollidora decoració, va 
celebrar 40 anys el cap de setmana 
del 26 de novembre. Per celebrar-ho 
es van sortejar, entre tots els comen-
sals que van compartir taula i esto-
valles en la celebració, dues pintures 
de l’il·lustre músic i pintor Xavier Cu-
gat, en homenatge a tota una tradi-
ció cultural i culinària. 

-¿Es podria considerar que defuig 
la moderna cuina sofisticada i les 
receptes innovadores?
De cap de les maneres. La cuina, 
com alguns altres plaers de la vida, 
quan compleix el seu objectiu és 
bona i a dins de la carta de La Ca-
nasta es poden trobar plats d’aquest 
tipus, com per exemple el de pata-
ta bullida amb caviar iranià o tam-
bé un peix cuinat de la manera que 
vulgui el nostre client. La meva ma-
nera de fer, això sí, és d’una senzi-
llesa que busca la perfecció. Jo tinc 
un concepte tradicional de la cuina 
i això és el que més m’agrada. Per a 
mi la cuina és la cuina en l’emoció 
de la gent. Un sempre està buscant 
recrear els sabors que ja té gravats, 
plats que recorda d’abans, aromes 
conegudes des de la infància. Sem-
pre es busca el que es coneix. I això 
és el que més valora el client de La 
Canasta.

-¿Com s’aconsegueix que l’èxit dels 
seus plats no sigui una cosa caduca a 
punt de complir el seu 40 aniversari?
Jo vaig néixer molt escanyolit i la meva 
mare m’explica que va comprar una ca-
bra per donar-me llet sense bullir per-
què era la meva única salvació. Potser 
per això em fa tanta il·lusió donar men-
jar a la gent, però alimentar bé. Cada 
plat és fill d’una investigació, una pro-
va i un èxit al posar-lo en marxa. Els 
cuiners, que vénen a La Canasta es tro-
ben amb fórmules exitoses, perquè he 
posat a prova dels meus clients cadas-
cun dels plats.

-40 anys són molts ¿Com ha evolucio-
nat el client i la seva forma de menjar?
A La Canasta seguim mantenint els 
nostres clients de fa 40 anys, cosa que 
és bona i dolenta a la vegada. Bona 
perquè estem orgullosos que la gent 
repeteixi i es converteixi en part de la 

nostra família. Dolenta perquè volem 
noves generacions. Volem que els joves 
s’acostin a la nostra cuina. Ells també 
tenen bon paladar, el problema és la 
qüestió econòmica. Estem fent modifi-
cacions i ofertes gastronòmiques atrac-
tives, però és clar que no podem variar 
la nostra matèria primera. No puc fer 
menús d’11 euros i competir amb el bar- 
ri. No dono producte que no sigui de 
primeríssima qualitat.

Ferran Granado, cap de cuina i gerent de Brasserie Flo

“Fem redescobrir la cuina 
francesa tradicional”

Dos anys a la gerència han sigut suficients perquè Ferran Granado,  
també cap de cuina, hagi donat la volta a la Brasserie Flo;  

un dels locals més emblemàtics de Barcelona que busca introduir  
en una nova generació de clients l’excel·lència del producte i de la  

cuina tradicional francesa, això sí adaptada als nostres dies. 

-¿Què han fet per tornar a estar a 
l’agenda de molts barcelonins que 
semblaven haver-los oblidat?
Molta gent ens recordava, però no ve-
nia a veure’ns. Ara en canvi hem recu-
perat aquell client de tota la vida i amb 
ell un altre tipus de comensal, més jove, 
a partir de 30 anys, que vol conèixer o 
redescobrir el producte i la cuina fran-
cesa tradicional. Podríem dir que som 
un restaurant de cuina mediterrània 
amb una àmplia oferta de plats tradi-
cionals francesos. 

-¿Per tant han suavitzat algunes 
receptes?
Hem alleugerit l’ús de mantega, cui-
nant amb oli, cosa que dóna un toc 
més lleuger i saludable sense perdre 
l’essència del plat. A més la nostra car-
ta està adaptada per a persones que 
estan a dieta, són vegetarianes o tenen 
alguna intolerància, com pugui ser al 
gluten. 

-¿I el producte?
Combinem productes únics d’elaboració 
pròpia i artesana, com les ostres que por-
tem de Normandia, amb altres de proxi-
mitat i de la nostra regió, com ara peixos, 
fruites o verdures. A Brasserie Flo estem 
molt orientats a realitzar una cuina ela-
borada amb producte de temporada i 
això ens porta a modificar la nostra ofer-
ta diverses vegades a l’any.

-¿Què trobarem a la seva carta?
Per exemple el foie-gras d’ànec fresc 
amb compota de poma; el xucrut al-
sacià amb embotit fumat o amb braó; 
el magret d’ànec; el châteaubriand a la 
graella amb salsa bearnesa; el bistec 
tàrtar, el llobarro a la sal, la marisca-
da especial Flo… I també noves recep-
tes d’elaboracions gastronòmiques com 
la temptació vegetal (d’espàrrecs de 
marge,espinacs i  espirulina) amb or-
tigues de mar; això sí, sempre amb la 
nostra base tradicional. I per descomp-

tat les postres com el pastís Tatin, les 
crêpes suzettes f lamejades o el gateau de 
vainilla al bourbon amb mantega sala-
da calenta.

-Brasserie Flo és un valor segur en 
la relació qualitat preu pel que fa re-
ferència a celebracions però, ¿i entre 
setmana?

Brasserie Flo
C/ Jonqueres, 10, 08003 Barcelona

Tel. 933 193 102 
reservas-flo@groupeflo.es

www.brasserieflobarcelona.com

Un grup multinacional

La Brasserie Flo va arribar a Barcelona el 1982 i es va instal·lar en una antiga 
fàbrica tèxtil ubicada al carrer Jonqueres. Es tracta d’un dels 35 restaurants 
que el Groupe Flo té distribuïts, com a braseries, per tot el món i que tras-
llada a ciutats com Barcelona o Tòquio l’esperit de locals parisencs com La 
Coupole, Bofinger o Terminus Nord. El local barceloní, que acaba d’estrenar 
web, té una capacitat per a 250 comensals, compta amb reservats a la sala 
principal de 10 a 40 persones, que proporcionen la intimitat suficient que 
sol·licita el client sense perdre l’esplendor de tan magnífica sala, i d’un saló 
privat per a 12 o 22 persones, que es pot convertir en un únic espai amb una 
capacitat de fins a 50 persones.

Som molt més que un restaurant de 
celebracions. Disfrutar dels plats 
abans citats, en un espai decorat a 
l’estil art-nouveau, amb un excel·lent 
servei de sala no ha de ser només per 
a celebracions. Per això tenim cada 

vegada més clients familiars els diu-
menges al migdia o sopars de pare-
lles o grups els divendres i dissabtes. 
Sense oblidar els àpats d’empresa en-
tre setmana. 

-¿El preu és important, en quina for-
quilla es mouen?
Tenim propostes gastronòmiques per 
a tots els gustos i per descomptat per 
a totes les butxaques, ja que avui es 
pot menjar amb diferents fórmules al 
migdia a menys de 19,80 € o sopar a 
la carta a Flo per uns 35-40 € i menús 
de grups a partir de 30 €.

FOTOGRAFIA: TONI SANTISO
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Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida del Torró d’Agramunt 

Alguna cosa més que postres de Nadal
El Consell Regulador del Torró d’Agramunt té la funció d’assegurar que el torró amb la Indicació Geogràfica Protegida (IGP)  

s’elabori seguint els requisits de producció, elaboració i envasat del producte, així com d’assegurar que totes les empreses que elaboren  
el torró característic d’Agrumunt disposin dels registres obligatoris i compleixin amb els drets i les obligacions 

que comporta la IGP. Actualment, són cinc les fàbriques que elaboren Torró d’Agramunt amb la IPG: 
Torrons Roig, Torrons Fèlix, Torrons Àngel&Lluch, Torrons l’Agramuntina i Torrons Vicens.

TORRÓ D’AGRAMUNT

Ángel Velasco, president del  Con-
sell Regulador, assenyala que Agra-
munt és, actualment, el bressol del  
torró a Catalunya. El seu objectiu, 
com a president del  Consell, és be-
neficiar i potenciar tota la indús-
tria torronera d’Agramunt, motiu 
pel qual és molt necessària la seva 
presència i participació en fires i 
en altres esdeveniments rellevants, 
tant a nivell nacional com també in-
ternacional. En aquest sentit, Velas-
co manifesta: “Volem que el Torró 
d’Agramunt deixi de ser un pro-
ducte de temporada, de festes de 
Nadal, perquè pugui arribar a de-
gustar-se durant tot l’any, com unes 
postres de qualitat”. 

El Torró d’Agramunt 
és el primer pro-
ducte de pas-
t i s s e r i a  i 
rebosteria de 
C a t a l u n y a 
que ha acon-
seguit un re-
coneixement 
c o m u n i t a -
ri. En aquest 
sentit, Velas-
co assenyala que 
“el fet d’haver-lo 
aconseguit ja és molt 
important, perquè sig-
nif ica que estem parlant 
d’un producte tradicional, d’alta 
qualitat i molt típic a Catalunya”. 

L’elaboració del  torró a Agramunt 
ha perdurat generació rere genera-

¿Com s’elabora el Torró d’Agramunt?

Previsió de 
vendes de torró
El president del Consell Regula-
dor del Torró d’Agramunt, Ángel 
Velasco, ens explica que cada any 
s’avança més l’inici de la campanya 
nadalenca i assegura que el 55% de 
la venda anual de Torró d’Agramunt 
es fa durant les festes de Nadal, Cap 
d’Any i Reis

Els últims anys, l’augment de les ven-
des de l’autèntic Torró d’Agramunt 
ha sigut considerable. El Consell Re-
gulador va tancar l’exercici del 2015 
amb una venda d’etiquetes de co-
mercialització del torró protegit de 
648.000 unitats, cosa que repre-
senta un percentatge d’augment, 
respecte a l’exercici 2014 (506.000 
etiquetes), del 28,10%. 

La previsió, per a aquest any, del 
Consell Regulador del Torró d’Agra-
munt és un augment d’un 10% més 
que l’any anterior.

www.igp-torrodagramunt.com

Els 
ingredients amb 

els quals s’elabora 
el Torró d’Agramunt 

són bàsics en la dieta 
mediterrània

Ángel 
Velasco:  

“Volem que el  
Torró d’Agramunt deixi 
de ser un producte de 

temporada, de festes de 
Nadal, perquè pugui arribar 

a degustar-se durant tot 
l’any, com unes postres 

de qualitat”.

El Torró d’Agramunt s’elabora amb 
uns ingredients de primera quali-
tat, que són les avellanes o amet-
lles torrades, mel, sucre, clara d’ou 
i pa d’àngel. Es diferencia dels al-
tres torrons pel seu sabor, que 
l ’identifica, la seva forma i pel pro-
cés d’elaboració. 

Els torrons protegits per la IGP Tor- 
ró d’Agramunt han de ser de la ca-
tegoria suprema i extra, definides 
per la legislació vigent. El percen-
tatge mínim de les matèries prime-
res són fonamentals per complir 

amb les exigències de cadascu-
na de les categories. La suprema 
ha d’incloure un percentatge mí-
nim d’avellana o ametlla del 60% 
i la categoria extra un 46%, i en to-
tes dues un 10% de mel.

Ángel Velasco, President del Con-
sell Regulador, està convençut que 
la qualitat del Torró d’Agramunt 
està per sobre del seu preu: “El 
Torró d’Agramunt protegit té un 
preu ajustat a la seva qualitat; nin-
gú deixarà de menjar i disfrutar del 
seu sabor”.

ció i, en-
c a r a  q u e 

la producció 
és ara molt més 

gran, Angel Velasco 
assegura que “l’elaboració del  

Torró d’Agramunt continua sent to-
talment artesana, tal com ho feien 
els antics torroners, però les eines 
i els mitjans que s’utilitzen durant 

el procés s’han adaptat als nostres 
temps per poder continuar oferint 
el torró autèntic d’Agramunt”.

Tradició i innovació

Els torroners d’Agramunt s’adapten 
als nous consumidors i cada any 
presenten nous sabors, més enllà 
del  típic torró d’Agramunt amb la 

IGP, que continua sent el produc-
te més apreciat a les taules nada-
lenques. “Per fer front 
a la competència és 
necessari innovar 
–assenyala Ve-
lasco– i en els 
ú lt ims anys 
h e m  n o t a t 
que el con-

sumidor busca novetats. Per això 
els torroners experimenten amb 

múltiples varietats de tor- 
ró, utilitzen la imagina-

ció i ens sorprenen 
amb noves propos-

tes vinculades a la 
xocolata, els tru-
fats, el praliné, 
els cremats o el 
massapà. A més a 
més, els torrons 

d’elaboració ar-
tesana també són 

i m p r e s c i n d i b l e s 
a les cistelles i lots 

que se solen regalar per 
Nadal”. 
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Un dia, Semillas Fitó es va plantejar un 
repte: crear una varietat de tomàquet 
d’horta que ens permetés tornar a dis-
frutar a la taula del que ha sigut i és un 
element fonamental de la nostra dieta 
mediterrània. 

Després de molts anys d’investigació i 
desenvolupament, el 2012, va néixer la 
varietat Monterosa, que com Jordi Ba-
llester, director de desenvolupament de 
negoci de Fitó, explica “es tracta d’un 
encreuament entre els tomàquets Pera 
de Girona i un clàssic de l’horta italia-
na, el Costoluto Genovese. Amb Montero-
sa hem recuperat l’extraordinari sabor 
del tomàquet mediterrani tradicional, 
no només a l’estiu, sinó també en els 
cultius de desembre a juny.”

Ja en el seu aspecte el Monterosa és di-
ferent, tal com ens explica Ballester, “és 
asimètric i acostellat, en realitat té for-
ma de muntanya, d’aquí el seu nom, 
amb uns sèpals de color verd molt in-
tens. El seu aspecte és exuberant i vo-
luptuós i passa del color verd poma en la 
seva joventut a un to rosaci molt bonic 

Monterosa, el plaer de tornar  
a menjar un bon tomàquet d’horta 

Amb el tomàquet Monterosa, creat per Semillas Fitó i Gavà Group a partir de varietats catalana i italiana i cultivat al 
Cabo de Gata (Almeria), el consumidor ja pot disfrutar de tomàquets d’alta qualitat durant tot l’any.

www.tomatomonterosa.com
www.instagram.com/tomato_monterosa

Semillas Fitó i Gavà Group

De la planta a la taula en 
menys de 24h

Si a l’alta qualitat del tomàquet Monte-
rosa, ja assenyalada, hi afegim la cura 
extrema en el seu cultiu i posterior ma-
nipulat i distribució ens trobem amb 
un producte excepcional. Tal com ens 
explica Jordi Ballester, “el Monterosa es 
cultiva al Cabo de Gata, a Almeria, allà 
tenim una extensió de 120 hectàrees on 
creixen i maduren a la planta. Els reco-
llim a demanda i passen menys de 24 
hores des que rebem l’encàrrec fins que 
arriben al consumidor”. 
 “El tomàquet Monterosa –assenyala 
Ballester– es troba en la majoria de su-
permercats, de botigues bio i de cade-
nes de distribució espanyoles gràcies 
a la col·laboració amb el nostre part-
ner en aquest projecte, que és Gavà 
Group, però a més a més també venem 
per Internet a través de la nostra pàgi-
na web (www.tomatomonterosa.com), 
i no només venem tomàquets, sinó 
que aquells particulars que ho desit-
gin també poden adquirir llavors de la 
varietat”.

 “Monterosa és aquí per quedar-se –
explica Jordi Ballester–, creiem que om-
plirem un buit al mercat, aquell que 
demanava poder menjar, durant tot 
l’any tomàquets d’horta de qualitat. I 
crec que el resultat és bo ja que aquest 
any esperem produir més de 10 milions 
de quilos i està tenint una gran accep-
tació no només és Espanya sinó tam-
bé en altres països, com per exemple 
França, el Regne Unit o Polònia; fins 
i tot ens han demanat llavors des de 
Nova Zelanda”.

Un tomàquet 
a Instagram
Recentment, el tomàquet Monte-
rosa va ser presentat als mitjans de 
comunicació a la Fira Alimentaria. 
La presentació, que es va realitzar a 
l’estand de Gavà Group, es va com-
pletar amb un ‘showcooking’ a cà-
rrec de la bloguera Delicious Martha, 
que mitjançant receptes senzilles 
va demostrar les grans possibilitats 
culinàries de la varietat. A més, el 
tomàquet Monterosa compta amb un 
compte a Instagram (tomato_monte-
rosa) amb prop de 21.000 seguidors 
i 600 publicacions entre les quals es 
poden trobar originals imatges. 

en la seva maduresa a la qual cosa s’ha 
d’unir una intensa aroma herbàcia”.

La bellesa externa es correspon amb el 
contingut, al tastar-lo notarem que és 
un tomàquet de pell molt fina, carnós, 
equilibrat i saborós. Un tomàquet sen-

se acidesa, dolç i amb un final afruitat 
que el fa ideal per a les receptes senzi-
lles i clàssiques de la nostra saludable 
dieta mediterrània, també com a part 
d’amanides, o simplement condimen-
tat amb oli d’oliva, sal i unes herbes 
aromàtiques.

Carpaccio de Monterosa preparat per Delicious Martha (@deliciousmartha)

Petit Plà

Del camp a la seva taula 
en menys de 48 hores

L’explotació agrícola de Palafolls ha creat una nova línia de 
producte, unes bosses Mix d’Amanides amb 11 varietats 

d’enciam i preparades per menjar. A més, diàriament arriben a 
Mercabarna una mitjana d’uns 10.000 enciams de Petit Plà que es 
distribueixen a les principals fruiteries i comerços especialitzats, 

a més de nombrosos restaurants i professionals que les 
utilitzen com a matèria primera de les seves creacions. 

Si l’any 2000 Petit Plà era un 
projecte de dues persones, M. 
Àngels i Vicens, 16 anys després 
és un projecte empresarial que 
ocupa 30 persones que culti-
ven 30 hectàrees i produeixen 
enciams, pebrots i carbassons 
que es consumeixen no només 
a Espanya sinó també a França. 
Això sí, sent fidels a la seva idea 
inicial, crear cultius de produc-
ció integrada, d’alta qualitat i 
fomentar la venda de proximi-
tat Km 0.
 És M. Àngels Cárceles ens 
persona qui ens atén i ens ex-
plica que la filosofia de Petit Plà 
passa perquè els seus “enciams 
siguin l’ingredient principal de 
les amanides dels seus clients”. 
Per això utilitzen la produc-
ció integrada que és “un sis-
tema d’explotació agrària que 

minimitza l’ús d’agroquímics 
utilitzant recursos naturals i 
mecanismes reguladors. Això 
permet aconseguir una produc-
ció agrària sostenible que, en el 
nostre cas, és gran i programa-
da i absolutament respectuosa 
amb el subsòl.” 

 La pregunta següent seria 
saber quin és el resultat. “Els 
nostres enciams, carbassons i 
pebrots són aliments de cinc 
estrelles, cruixents, d’alta qua-
litat sensorial, sense additius, 
segurs microbiològicament, 
amb una vida útil adequada i 

Petit Plà
Polígon Pla del Batlle, 6 

Parcel·les 19 – 46
08389 Palafolls (Barcelona)

Tel 93 103 22 42
www.petitpla.com 

Venda Directa
De dl. a dv. de 9h a 19h
Dissabtes de 10 a 13h.

Certificacions Agroalimentàries

de menjar amanides. Es trac-
ta d’unes bosses Mix Amani-
des amb 11 varietats d’enciams 
diferents, segons tempora-
da, preparades per menjar. Un 
producte de quarta gamma, 
íntegrament manipulat a l’ex-
plotació i que ha suposat una 
important inversió. Aquestes 
bosses, que poden trobar-se 
en gran format per a professio-
nals i en bosses de 125 grams, 
250 grams i 500 grams, que es 
conserven entre 7 i 10 dies, res-
ponen “als nous hàbits de con-
sum, nous models de família, 
amb poc temps per preparar els 
àpats, preocupats per la salut i 
l’estètica i sobretot que busquen 
el producte preparat per consu-
mir. Aquest és el nostre repte de 
futur. Arribar a aquells consu-
midors amb el nostre produc-
te propi”, ens explica M. Àngels 
Cárceles. 

mateix matí”.
 I el mateix passa amb el pro-
ducte que es distribueix a Bar-
celona: “cada matí portem a 
Mercabarna una mitjana de 
10.000 enciams recollits el dia 
anterior, així que els enciams 
de Petit Plà, igual que els car-
bassons i els pebrots, passen del 
camp a la taula del nostre client 
en menys de 48 hores”. Aquests 
enciams poden trobar-se en 
fruiteries i comerços especialit-
zats, a més de nombrosos res-
taurants i professionals que les 
utilitzen com a matèria prime-
ra per a les seves creacions.

Resposta a nous 
hàbits de consum

Des del mes d’octubre, Petit Plà 
ha creat una nova línia de pro-
ducte seguint la demanda d’uns 
consumidors que busquen més 
practicitat i comoditat a l’hora 

Petit Plà compta amb les certificacions agroa-
limentàries més importants. QUALISUD certifi-
ca amb GLOBAL G.A.P —que va obtenir l ’abril 
de 2015— les bones pràctiques agrícoles, això 
és una producció agrícola segura i sostenible a 
nivell mundial. També té l’acreditació VENDA 
DE PROXIMITAT, que certifica la relació exis-
tent entre productor, intermediari únic i con-
sumidor, així com l’estalvi en les despeses de 
transport i en les emissions de CO2.  Per últim, 

l ’acreditació PRODUCCIÓ INTEGRADA certi-
fica que Petit Plà cultiva els seus productes 
d’acord amb un sistema de producció agrària 
que utilitza pràctiques compatibles amb la 
protecció i la millora del medi ambient, els 
recursos naturals i la conservació del sòl; mi-
nimitzant l ’ús d’agroquímics, utilitzant recur-
sos naturals i mecanismes reguladors, cosa 
que permet aconseguir una producció agrària 
sostenible.

a molt bon cost,” ens explica M. 
Àngels que a més afegeix que 
és un producte de proximitat. 
“Arriba a tal punt la proximi-
tat que hi ha gent que ve fent 
esport o passejant a la nostra 
explotació, aprofita que fem 
venda directa, i al migdia o a la 
nit consumeix un aliment que 
s’ha recollit i manipulat aquell 
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Torrons Vicens segueix revolucionant 
el sector del torró

L’empresa familiar, situada a Agramunt (Lleida) i amb una llarga trajectòria torronera, aconsegueix, any rere any, 
sorprendre els consumidors amb originals elaboracions, sense descuidar els sabors més tradicionals. 

Com si s’hagués aturat el temps, les 
mans expertes dels artesans de Tor- 
rons Vicens segueixen elaborant avui 
els tan apreciats dolços seguint les re-
ceptes tradicionals i sorprenent, cada 
any, amb una àmplia gamma de tor- 
rons de diferents textures i sabors. 
El mestre torroner, Ángel Velasco, 
comenta que el constant creixement 
de Torrons Vicens s’ha basat en qua-
tre pilars bàsics per a l’empresa: la 
tradició, la qualitat, la innovació i el 
servei. El resultat de la combinació 
d’aquests quatre conceptes és el po-
sicionament actual de l’empresa, fidel 
sempre a l’elaboració artesana, però 
sense descuidar la R+D+I, imprescin-
dible en qualsevol indústria actual.

En aquest sentit, Velasco ens comen-
ta que “els torrons que presentem 
com a novetats són els que més cri-
den l’atenció any rere any, i són els 
que ens ajuden a desestacionalitzar 
el producte; però els torrons clàs-
sics segueixen sent un referent du-
rant les festes de Nadal. El típic Torró 
d’Agramunt, així com el torró tou, el 
dur i especialment el de crema, són 
els tradicionals que repeteixen cada 

gueix el patró de dos dels pilars de 
l’empresa: tradició i servei. “D’aques-
ta manera –assenyala el mestre–, 
aconseguim l’equilibri entre la rela-
ció qualitat-preu que ens ha permès 
ser més competitius en el mercat”.

www.vicensonline.com

Novetats inspirades en les 
postres d’Albert Adrià
Aquest Nadal, la línia Vicens Natura presenta com a novetats el Torró de Vi-
nagre i gerds (trufa de xocolata i gerd amb reducció de vinagre balsàmic), el 
Torró de Tòfona blanca d’Alba (praliné d’avellana amb tòfona blanca d’Alba), 
el Torró de Coco Thai (cremós de xocolata blanca i fruita de la passió) i el 
Torró de curri i maduixa (praliné d’ametlla i xocolata blanca amb curri, ma-
duixa i sèsam). Tots ells estan inspirats en les postres del restaurant Tickets 
de Barcelona.

any. I també hem de mencionar el 
Torró Suf lé Cruixent d’Ametlles, que 
aquest any ha rebut el premi al “Sabor 
Superior 2016”, i que es tracta del tí-
pic torró d’Agramunt d’ametlles, però 
que incorpora aire al seu interior i el 
fa més lleuger, suau i cruixent. Tot i 
així, el torró més venut de l’any 2015, 
va ser el Torró de Pa amb oli i xocola-
ta de la línia Vicens Natura d’Albert 
Adrià, xef del restaurant Tickets de 
Barcelona.

Una de les novetats de Torrons Vi-
cens ha sigut incorporar algun 
dels licors en l’elaboració dels tor- 
rons. “La novetat d’aquest any –co-
menta Velasco– és el Torró de Ratafia, 
que combina l’exquisida crema cre-
mada amb el licor de ratafia de Gi-
rona i nous, però també molts altres 
com el Torró al mar de Cava, Trufa al 
Brandi o al Whisky, o els més atre-
vits com el Torró de Gintònic, de Mo-
jito, etc.”.

Tradició i qualitat

En opinió d’Ángel Velasco, la relació 
qualitat-preu de Torrons Vicens se-

Equip de La Terrenal de Barcelona

“El menjar sa s’ha posat de 
moda, però és una necessitat”

Qui va dir que menjar a fora de casa no era sa no coneixia La Terrenal, restaurant  
al centre de Barcelona que ofereix una gastronomia saludable basada en la 

combinació exquisida de llegums i cereals. I és que el menjar sa no està renyit  
en absolut amb el paladar.

-En els temps que corren, 
¿l’alimentació sana és una moda o 
una necessitat?
Des del meu punt de vista és una neces-
sitat que, afortunadament, s’ha posat 
de moda, però no per això és menys ne-
cessària. Per a mi és una forma de vida. 
Vull saber el que menjo, menjar bé, amb 
productes frescos, i vull transmetre-ho 
a la gent que tinc al voltant, començant 
per casa meva i la meva família, encara 
que a vegades creguin que estic boja, i 
continuar amb els clients.

-¿Quin tipus de clients són els 
que s’asseuen en aquest ambient 
acollidor?
Hi ha de tot. Evidentment és gent a 
qui li agrada menjar sa i disfruta amb 
els llegums, els cereals, les llavors, els 
vegetals, etc. En un inici, La Terrenal 
tenia la zona de degustació i la de la 
botiga, on veníem els nostres produc-
tes de temporada, frescos, ecològics i 
de proximitat. Curiosament cada ve-
gada venien més treballadors dels ne-
gocis i oficines de la zona, i per això 

la part degustació va anar guanyant 
terreny a la de la botiga. Conservem 
productes a la venda, però la neces-
sitat de poder menjar sa a fora de 
casa sembla haver-se imposat per si 
mateixa.

-¿Quins són els plats amb els quals 
podem disfrutar a La Terrenal?
A l’estiu solen ser amanides, a l’hivern 
cremes de verdura de temporada o 
de llegums. Tenim el nostre menú bà-
sic que, per 7’90 €, inclou el pa inte-

A La Terrenal, pràcticament a la 
cruïlla dels carrers Pau Clarís amb 
Rosselló, el respecte pel medi am-
bient té la mateixa importància que 
l’alimentació sana. Per això la seva 
oferta gastronòmica s’ofereix en ma-
terial 100% reciclable i s’ha convertit 
en una de les més sol·licitades del 
món ecofriendly.

www.facebook.com/La-Terrenal-116453808717847
C.Pau Claris, 190, 08037 Barcelona - Tel. 933 15 53 32

gral o normal, l’aigua, i un bol de cinc 
ingredients que has de combinar, un 
cereal, dues proteïnes d’origen vege-
tal i una d’origen animal.

-¿I els productes estrella?
La quinoa, la llentia beluga o caviar 
són dos productes que agraden mol-
tíssim. També la crema d’humus o 
el guacamole. I per descomptat els 
wraps, que tenen molt èxit entre els 
nostres clients. 

-¿Què diferencia La Terrenal d’altres 
restaurants en els quals també 
s’ofereix aquest tipus d’alimentació?
Hi ha molta moda al voltant de l’ali-
mentació denominada com a sana i 
molts locals que copien el menú, però 
no els ingredients amb els quals els 

elaborem nosaltres. Per exemple, en 
molts llocs es fan wraps, però no amb 
productes frescos sinó elaborats. O 
el pa mateix. En la majoria de casos, 
encara que ecològic, sol ser congelat i 
ja no és el mateix. Aquí ens encarre-
guem de tenir pa acabat de fer cada 
dia, el seleccionem nosaltres matei-
xos en obradors especialitzats.
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-¿Quin tipus de producte dis-
tribueixen a Vallhonrat?
Per un costat, distribuïm cafè 
de tot tipus, infusions, xoco-
lates, frapés i combinats per 
preparar batuts de fruites, smoo-
thies… I també complements de 
cel·lulosa, com ara tovallons i 
estovalles. També subminis-
trem tota la maquinària neces-
sària: cafeteres, molinets, etc. 

-¿Com ajuden els seus clients a 
fer front al menor consum de 
cafè que es dóna entre la po-
blació més jove?
Nosaltres vam començar el 
1950 distribuint aigua i cafè, 
però amb el temps hem detec-
tat noves demandes de consum 
i les hem transmès als nostres 
clients de bars i restaurants. És 
cert que una franja de la po-
blació pren menys cafè, però 
sí que consumeix tot tipus de 
productes naturals com ara 
infusions, xocolates, batuts, 
smoothies, frapés, chai latte... I 
nosaltres els subministrem als 
nostres clients i els expliquem 
com preparar-los perquè pu-
guin ampliar la seva oferta.

-I pel que fa referència al ca-
fè, ¿quina és l’estratègia de 
Vallhonrat?

“Les noves generacions consumeixen 
més infusions i cafès artesanals”

Vallhonrat subministra a bars i restaurants del Vallès Occidental més de 
200 referències de productes per a l’hostaleria. Van començar amb el 
cafè, però la demanda de les noves generacions els ha portat a incor-

porar productes directament relacionats amb el benestar personal, 
com les infusions d’herbes o els batuts de fruites. Acaben d’inaugurar 

a Rubí unes noves instal·lacions que els permetran donar una millor 
resposta logística i fins i tot impartir formació als seus clients. 

www.productesvallhonrat.cat
info@productesvallhonrat.cat

Tel. 93 697 81 53

posta logística als nostres 
clients, agilitzarem el temps 
de resposta que ja per si és 
molt breu; menys de 24 hores. 
També ens servirà per impul-
sar altres iniciatives més tec-
nològiques, com una aplicació 
de mòbil dirigida als nostres 
clients, així podran contactar-
nos i fer les seves comandes 
sense haver de fer una truca-
da de telèfon. Volem continuar 
creixent sent fidels a la nostra 
filosofia, que és donar als nos-
tres clients el millor servei i 
producte d’hostaleria.

Li diré que a Vallhonrat sempre 
hem distribuït un cafè d’alta 
qualitat; fins i tot ara comença-
rem a introduir cafè de fin-
ques seleccionades i ecològic, 
cultivat de forma més artesa-
nal i que té una gran qualitat. 
Sí que es consumeix cafè, si és 
bo i està ben preparat, per això 
la nostra intenció és ensenyar 
al client a fer un bon cafè i a 
les nostres noves instal·lacions 
disposarem d’una aula de for-
mació per a aquesta i altres 
activitats.

-¿Per què han decidit traslla-
dar l’empresa?
La nova seu de Rubí, ens per-
metrà donar una millor res-

Eusebi Vallhonrat, apoderat, i Albert Vallhonrat, gerent de  
Vallhonrat Productes d’Hostaleria

FOTOGRAFIA: TONI SANTISO

Lalo González, propietari de la parada  
Bacalalo del Mercat del Ninot de Barcelona

Bacalalo: on pots comprar i degustar el 
millor bacallà d’Islàndia ‘Gadus morhua’

A més de la parada al Mercat del Ninot, que el maig passat va fer un 
any, Bacalalo compta amb una altra parada al mercat d’Hostafrancs, 
amb més de 55 anys d’experiència servint el millor bacallà tradicional, 

salat, dessalat i en l’actualitat també cuinat.

-A més del bacallà ‘Gadus mor-
hua’, ¿quins altres produc-
tes estrella podem trobar a 
Bacalalo?
Tots els productes que estan re-
lacionats amb la pesca salada, 
com ara anxoves del Cantàbric, 
moixama, ous de peix, salmó 
al tall, olives, i recentment hem 
incorporat les millors marques 
gurmet de conserves: cloïsses, 
escopinyes, bonítol...

-¿També han apostat pels plats 
cuinats? 
Es tracta de donar al client 
l’opció que es pugui emportar 
a casa exquisits plats de bacallà 
cuinats i preparats per menjar, 
a més disposem d’un racó gur-
met on poden tapejar barquetes, 
anxoves, croquetes, bunyols, de-
licioses crestes i altres plats que 
diàriament elaborem. Comp-
tem amb cuina pròpia, per pro-
porcionar una experiència única 
i inoblidable assaborint bacallà 
de moltes maneres diferents de 

preus assequibles i amb un bon 
vi o cava.

-¿Amb quin bacallà treballen?
El nostre compromís diari amb 
el nostre client ens obliga a se-
leccionar l’autèntic Gadus mor-
hua d’Islàndia, considerat el 
millor de les diferents espècies 
per la seva blanca carn melo-
sa i gelatinosa que es pesca en 
les aigües profundes i fredes de 
l’Atlàntic Nord, amb una curació 
de mes i mig o dos mesos, ma-
nipulat per nosaltres mateixos, 

El bacallà, un plat nadalenc

El bacallà és un clàssic per Nadal i pot ser una part important 
del menú. Des dels entrants, on hi pot haver croquetes, bunyols 
i bacallà fumat o la brandada. En els primers plats podem ser-
vir uns canelons de bacallà amb tòfona, pinyons i panses. En els 
segons plats, bacallà gratinat amb una mussolina d’allioli i, per 
descomptat, a la taronja. Són unes receptes molt senzilles i sa-
ludables, a més a més d’originals i diferents per a aquestes da-
tes nadalenques.

especejant artesanalment peces 
senceres que vénen en forma de 
papallona, al gust dels nostres 
clients. 

-¿L’anxova és una altra de les 
seves especialitats?
Per descomptat, són anxoves 
del Cantàbric que netegem a 
mà i polim de manera artesa-
nal, el resultat és una anxova 
que es diferencia de la resta per 
la seva consistència, color, aro-
ma i sabor intens, amb una tex-
tura f lexible, però amb cos, en el 
seu punt de sal i sense espines, 
el luxe de l’exquisidesa. 

facebook.com/bacalalo
twitter: @bacalalo_ninot

www.bacalalo.com
Tel. 934 536 651 

Lalo González, propietari de la parada Bacalalo, 
al costat de Teo Cagical, recentment jubilat i 
que va estar al capdavant del  negoci durant 
més de 55 anys.  FOTO: TONI SANTISO

Diana Banús, sòcia de l’empresa Vilabanús

“El nostre oli d’oliva i fruita 
seca van del camp al plat” 

Les germanes Banús Vilaprinyó van decidir unir les seves iniciatives i els seus cognoms, 
d’on va sorgir el nom de la marca: Vilabanús. Van començar a produir oli d’oliva i fruita 

seca de primera qualitat l’any 2012, a la Masó (Alt Camp,Tarragona). El seu objectiu 
principal és servir els productes acabats d’envasar perquè els clients puguin degustar-
los amb totes les característiques pel que fa a sabor i qualitat. Per això, tal com ens ex-
plica Diana Banús, treballen sota comanda: recol·lecten, elaboren, envasen i serveixen. 

-No tots els olis d’oliva són iguals, 
¿com és el de Vilabanús?
La particularitat que presenta el nos-
tre oli és que busquem la qualitat en 
lloc de la quantitat. Recollim les olives 
a l’inici de la temporada, quan encara 
estan verdes. Amb això, el que acon-
seguim és un oli més verd i intens, 
sacrificant la quantitat total d’oli; per-
què les olives, quan són verdes, con-

tenen menys quantitat d’oli que quan 
maduren. Així, el rendiment que ex-
traiem és pròxim al 12% en lloc del 
24% que s’aconsegueix quan les oli-
ves es recullen madures. A més a més, 
el nostre oli és el que extraiem en la 
primera premsada en fred, extrac-
ció que fem amb sistemes mecànics 
i temperatures controlades per asse-
gurar la garantia de qualitat. També 

passem pel tast del Panell de Tast de 
Catalunya, i per una anàlisi química 
perquè l’oli compleixi tots els requi-
sits perquè sigui verge extra de màxi-
ma qualitat.

- Quines particularitats tenen les 
vostres ametlles i avellanes?
La particularitat dels nostres produc-
tes és que venem el que dóna el camp. 

Directament del camp al plat. La nos-
tra filosofia és oferir el que tenim i 
amb la màxima qualitat possible. Ve-
nem la fruita seca per varietats, per-
què els consumidors puguin apreciar 
les petites diferències que ens dóna 
la terra. No venem avellanes a granel, 
sinó que venem bosses d’avellanes per 
varietats. Amb el temps hem desco-
bert que els clients es decanten per va-

rietats diferents depenent 
del seu origen geogràfic. 
Crec que som l’única em-
presa que ven avellana 
Atòmica de la Masó, i té 
la característica diferen-
cial que s’enranceix més 
lentament que la resta de 
varietats. Això és molt in-
teressant per a les empreses 
xocolateres i en general per 
a les que treballen amb ave-
llanes, perquè els permet 
allargar el temps de con-
sum dels seus productes. 

-¿Per quins canals veneu 
els vostres productes?
E s  p o d e n  d e m a -

nar a la nostra botiga en línia: 
www.shop.vilabanus.com. També es 
distribueixen en algunes botigues 
de Barcelona i venem a restaurants, 
però el que realment funciona és el 
boca-orella, perquè quan algú tasta 
el nostre oli gairebé sempre repeteix, 
i això és el que més ens ajuda a créixer.

www.vilabanus.com



3 de desembre de 2016 7 ALIMENTACIÓ SANA I DE QUALITATpàg.info@comunicacionempresarial.net

Josep Ramiro, responsable de Màrqueting i Comunicació de Cerveses La Pirata

Cerveses artesanes 
extremes i incendiàries

Tenien passió per la bona cervesa i una gran admiració pel  concepte do 
it yourself (fes-ho tu mateix). Josep Ramiro, responsable de màrqueting 
i comunicació de La Pirata, ens explica que, el 2004, Aran León, cerveser 

de La Pirata, va començar a fabricar cervesa a la cuina de casa seva a 
Súria, senzillament perquè li agradava beure’n. El 2012 van començar a 
elaborar-la com a marca en altres fàbriques i el mes d’octubre passat 

van celebrar el primer aniversari a la seva pròpia fàbrica. 

-¡Pirata!... 
El nom ens el va posar la vida 
en si, com per generació es-
pontània. Va ser quan vam co-
mençar els primers soferts lots 
casolans a la cuina de casa. Les 
primeres catàstrofes van anar 
donant pas a alguna cosa cada 
vegada més bevible. Quan la 
cervesa va començar a semblar 
cervesa, van començar a arribar 
amics a casa, com per casuali-
tat, i vam haver d’augmentar 
la producció. A la gent li va co-
mençar a agradar aquella “bir- 
ra pirata” i finalment ens vam 
decidir: ¡La Pirata sortia de la 
clandestinitat!

-També són curiosos els noms 
de cada tipus de cervesa: 
Viakrucis, ¡Ai, Carmela!... 
Vam triar noms amb missatge, i 
sobretot de proximitat. Ens iden-
tifiquem molt amb el nostre en-
torn, i volem rendir-li homenatge 
a l’hora de batejar les nostres cer-
veses. Així també aconseguim 
que el nostre/a consumidor/a 
es recordi del nom i el pugui de-
manar als establiments de la seva 
confiança.

-I a més cuideu el disseny de 
les etiquetes… 

¡Evidentment! Tenim una màxi-
ma sobre això: un contingut de 
qualitat ha de tenir un continent 
de qualitat. La cura de la imat-
ge és imprescindible perquè és 
el primer que es veu. Hem de 
preservar-lo, que sigui atractiu, 
visual, diferenciador i identi-
ficatiu, sobretot per a aquell 
client potencial que no ens co-
neix. Volíem una imatge que ens 
definís. Per això ens vam unir a 
Joan Negrescolor, al qual agraïm 
que hagi creat una imatge que 
atrau el consumidor/a final i ens 
identifica.

-¿Quines característiques té la 
cervesa que elaboreu? 
El nostre primer objectiu és que 

sigui de gran qualitat. Creem 
cerveses extremes i incendiàries, 
però també cerveses per a con-
sumidors que encara no s’han 
iniciat en les cerveses artesa-
nes. Ens apassiona innovar: en 
les nostres receptes hem incor-
porat cacau, encenalls de xerès 
olorós, cafè, llima i llimona, pell 
de taronja… Mimem el producte 
i cuidem els ingredients, que són 
totalment naturals. No fem ser-
vir additius artificials ni conser-
vants. Tampoc pasteuritzem, per 
tant, el producte està “viu”, cosa 
que conserva totes les seves pro-
pietats organolèptiques; més sa-
bor, més intensitat, més aroma, 
més frescor... 

-¿Cada dia hi ha més “cultura” 
de la cervesa? 
Sempre n’hi ha hagut, el que pas-
sa és que ara, quan una persona 
entra en el món de la cervesa ar-
tesana, descobreix que és infi-
nitament més profund, sucós, 
interessant i saborós del que 
es pensava. El que la La Pirata i 
molts altres companys hem fet, 
és donar l’oportunitat de desco-
brir un món que per diferents 
motius estava en la foscor.

www.cervesalapirata.com

Bodega Enate

On conviuen el vi i l’art
Fer un bon vi és un art i a Bodega Enate es materialitza. La relació entre el vi  

i l’art contemporani es fa evident a l’entrar en les instal·lacions de Bodega Enate,  
una empresa que va iniciar el seu camí el 1991 i que ofereix la possibilitat de degustar un 

Somontano entre més de 100 obres originals d’artistes contemporanis.

Bodega Enate va néixer amb 
l’objectiu de realitzar vins 
d’alta qualitat dins de la De-
nominació d’Origen Somon-
tano. Durant tot aquest temps 
s’ha anat posicionant com un 
dels principals cellers espa- 
nyols, i els seus productes són 
presents en més de 48 països. 

Marta Serrano, directora de 
màrqueting, explica la vincu-
lació d’Enate amb l’art: “Des 
del primer moment es va pen-
sar a vincular la imatge d’Enate 
amb l’art contemporani, que a www.enate.es

més a més representava molt bé 
els valors de marca que es volien 
transmetre. El primer artista a 
col·laborar amb nosaltres va ser 
Antonio Saura donant forma a 
l’etiqueta del Chardonnay fer-
mentat en barrica. A partir de 
llavors s’han anat sumat artis-
tes com Erwin Bechtold, Tapies, 
Frederic Amat…”. Per a la direc-
tora de màrqueting, aquesta 
relació entre el vi i l’art s’ha con-
vertit en el principal element di-
ferenciador, una característica 
que identifica i significa Enate 
dins del món del vi. 

Enate  
Merlot - Merlot
Vi molt seriós en el qual es 

combinen de 
forma harmo-
niosa els re-
cords de les 
fruites ver-
melles , les 
notes balsà-
miques i es-
p e c i a d e s 
(eucal iptus, 
clau) junta-
ment amb les 
característi-
ques aromes 
d’orellanes i 
els matisos 
de cacau i tor- 

refacció aportats per la barri-
ca. Ideal per realçar plats de 
caça, guisats i fumats.

L’edifici del celler el va dis-
senyar l ’arquitecte madri-
leny Jesús Manzanares. En 
ell s’aplica el concepte “sorpre-
sa” fins al punt que a sota dels 
volums industrials s’hi ama-
ga tot un món de sensacions 
amb diversos túnels, espais 
definits per llums zenitals i 
l’ús d’uns materials càlids i 
agradables.

A Enate entenen que la quali-
tat dels vins comença a la ter- 
ra, des de la vinya. S’elaboren 
amb una selecció d’alguns 
dels millors raïm del  món 
(cabernet sauvignon, char-
donnay, merlot, ull de llebre, 
syrah, gewürztraminer) que 
es cultiven en 450 hectàrees 
de vinya pròpia. 
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Imma Pardos i Iñaki Escuer, fundadors de COC 

“Hem canviat el concepte 
de croqueta convencional 
pel de croqueta gurmet”

El concepte de croqueta ha evolucionat durant els últims anys,  
i s’ha arribat a convertir en un autèntic menjar gurmet.  

És el cas de COC, una “ludoteca gastronòmica” de Vilassar de Mar 
que els últims 10 anys s’ha especialitzat a fer croquetes fins  

a arribar a més de 40 varietats elaborades per un equip  
de 15 persones al seu propi obrador.

-Es defineixen com a Lu-
doteca gastronòmica, en 
un moment en el qual el 
menjar s’ha convertit en 
una experiència…
Concebem la cuina com 
un joc de sabors, textures 
i olors. La croqueta és un 
menjar divertit, amè i per-
fecte per compartir. El nos-
tre secret és la combinació 
de la passió per la cui-
na i una matèria primera 
d’excel·lent qualitat. 

-¿És veritat que elabo-
ren més de 40 varie-
tats? ¿Quines són les més 
destacades?
Ara mateix tenim 42 varietats 
de croquetes; de les més clàssi-
ques (pollastre, verdures, ma-

risc) a verdaderes creacions 
culinàries en les quals el nos-
tre xef, Iñaki Escuer, s’esforça 

a transformar en croqueta 
saborosos plats. Un exem-
ple: per elaborar la cro-
queta de Llebre a la Royal 
es necessiten tres dies de 
preparació del plat abans 
de convertir-la en croque-
ta. Altres exemples són: Es-
truç i mango, Ous trencats 
amb xistorra i patates fre-
gides, Llamàntol i bolets, 
Galtes i múrgoles i un llarg 
etcètera.  

-¿On les veneu?
Es poden trobar en diver-
sos restaurants, botigues 
gurmet, foodtrucks i càte-
rings de primer nivell que 

confien en la més alta qualitat 
de producte. Ara mateix, ve-
nem a Catalunya i volem am-
pliar vendes cap al territori 
nacional i, després de la bona 
acollida a Holanda, França i 
Bèlgica, també portar COC a 
nivell internacional. 

Recomanacions nadalenques

Encara que a COC estan especialitzats en croquetes, tenen clar 
que en aquestes dates els protagonistes són els canelons, dels 
quals posen a disposició cinc varietats: Rostit, Carn d’olla, Lla-
màntol i bolets, Verdures i Peus de porc i foie. Pel que fa a les cro-
quetes, no pot faltar a la taula la recepta estrella de Ceps i foie. 
“També recomanem”, explica Imma Pardos, “les varietats més 
nadalenques com són les croquetes de Carn d’olla, les de Capó 
i escamarlans, les de Cua de bou i rossinyols i, evidentment, les 
de Torró de Xixona. www.clubcoc.com

Tel. 937 506 501

Irene Alemany, propietària del celler Alemany i Corrio

“Traslladem els mètodes vitivinícoles 
de la Borgonya al Penedès”

Des del 1999, Laurent Corrio i Irene Alemany comparteixen la passió 
d’elaborar vins, sempre des de la qualitat, la màxima fidelitat al terroir, i amb 

una manera molt personal d’entendre la viticultura. Al seu celler, ubicat a 
Vilafranca del Penedès (la vinya a Lavern i Garraf), produeixen vins tal com 
van aprendre a fer a la Borgonya, amb molt afecte i de manera artesa-

nal, cosa que els fa pioners en la producció d’aquest tipus de vins a la zona.

-¿Quan va néixer el 
celler i quina és la 
vostra identitat?
Tot va sorgir el 1999, 
quan la meva pare-
lla, Laurent Corrio, i 
jo, després d’anys for-
mant-nos en enologia 
i treballant a la Bor-
gonya, vam decidir 
crear el nostre propi 
vi. La meva família 
tenia una petita vi- 
nya al Penedès i, grà-
cies als consells del 
meu pare, ens hi vam animar i 
vam fer una prova per produir 
una petita quantitat de vi. 

-¿Com és l’elaboració dels vos-
tres vins?
Prioritzem la qualitat a la 
quantitat, i això ho apliquem 
en tot el procés, des de l’inici 
fins al final. Racionalitzem els 
tractaments, observem molt la 
vinya, utilitzant productes que 
respectin els depredadors que 
són bons per a la vinya… I se-
guim els processos establerts 
a la cambra d’agricultura de la 
Borgonya. El 2001, vam rea-
litzar un mapa de sòls, que 
és totalment propi, i ens per-
met treballar el vi segons el sòl. 
Creiem que, només amb el co-
neixement dels sòls de la vi- 
nya, és possible interpretar els 
vins i treure’ls tot el potencial. 

Les varietats amb les quals ela-
borem els vins són merlot, ca-
rinyena, cabernet sauvignon i 
xarel·lo. Treballem des del 1999 
amb llevats i bacteris indígenes 
(que vénen de la vinya), sense 
afegir res al vi, totalment natu-
ral. La vinya és totalment orgà-
nica, el tipus de viticultura que 
realitzem es diu la lutte raisonée.

-¿Quins vins podem trobar a 
Alemany i Corrio?
El primer vi que vam elaborar 
va ser Sot Lefriec, és el nostre 
vi insígnia, juntament amb el 
Pas Curtei, i totalment atípic al 
Penedès. Fa dos anys vam pre-
sentar El Microscopi, un negre 
de terroir i un vi solidari, els be-
neficis del qual van anar desti-
nats, al 100%, al finançament 
d’un microscopi per a l’Institut 
Oncològic de l’Hospital Univer-

sitari Vall d’Hebron 
de Barcelona, en 
ajuda al càncer de 
mama. L’any se-
güent vam fer el 
mateix, i era per fi-
nançar càmeres fo-
togràfiques per a 
microscopis. I ara 
acabem de llançar la 
tercera anyada del 
Microscopi i els be-
neficis aniran desti-
nats a un estudi de 
la inf luència dels  

limfòcits sobre el sistema im-
munològic (càncer de mama).
 En blancs fem Principia Ma-
thematica i Cargol Treu Vi.

-¿Exporteu els vostres vins? ¿A 
quins països?
Si, venem els vins aquí i tam-
bé els exportem a diferents 
països, com per exemple An-
glaterra, els Estats Units, el 
Japó, Suïssa, Dinamarca, Bèl-
gica, Holanda i Alemanya. En 
els tres primers és on solem 
vendre molt més.

www.alemany-corrio.com

VITICULTORS DES DEL 1619
CULTIU ECOLÒGIC I SOSTENIBLE

PRODUCCIÓ 100% COLLITA PRÒPIA
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Enric Gil, enòleg del Celler Can Roda

“La pansa blanca defineix 
els vins de la D.O. Alella”

Can Roda és una casa senyorial del 1864 que la família Bonaplata de Barcelona va construir a Santa Maria de 
Martorelles (Vallès Oriental). Des del 2010, el celler elabora vins dins de la D.O. Alella, al nord de Barcelona, 

comptant amb set hectàrees de vinya de les varietats pansa blanca, moscatell, merlot i cabernet. Parlem amb el 
seu enòleg, Enric Gil, que afirma que estan “pensant a augmentar la plantació de vinyes a la nostra finca sobretot 

per incrementar la producció de pansa blanca”.

-¿Quins són els orígens de Can 
Roda?
Fa sis anys vam començar a crear els 
nostres propis vins, inclosos dins 
de la Denominació d’Origen Alella, 
a partir de les varietats que teníem: 
pansa blanca, moscatell, cabernet i 
merlot. Vam començar amb vins com 
un blanc jove i un negre jove elabo-
rat a base de merlot i a poc a poc hem 
anat ampliant el ventall de vins. Per 
exemple, durant aquests anys hem 
incorporat vins rosats, un espu-
mós jove elaborat amb pansa blan-
ca i moscatell i fins i tot un espumós 
de llarga criança 100% pansa blan-
ca. Així mateix, com a curiositat, 
l’any passat vam elaborar un vi dolç 
amb pansa blanca de verema tarda-
na i oferim un vi d’aperitiu tipus ver-
mut a base de pansa blanca i vins de 
criança macerat amb herbes.

-¿I què defineix tots aquests vins?
Formem part de la DO Alella, que és 
la més antiga i petita de Catalunya, 
on el protagonisme és per a la pansa 
blanca. Un aspecte que defineix els 
nostres vins és que són més frescos 
que els clàssics de la D.O. i això res-
pon a la zona on es troben les nos-
tres vinyes, més freda que la costa, 
cosa que implica una maduració més 
lenta.

-¿Quin és el perfil dels seus clients? 
¿Hi entenen cada vegada més, 
de vins?
Te n i m  c l ie nt s  d e 
proximitat, tant de 
les comarques del 
Vallès Oriental i 
Maresme, així 
com de la zona 
de Barcelona. 
I sí, els nos-
tres clients hi 
entenen cada 
vegada més, de 
vins, i ens dema-
nen què és el que 
necessiten en funció 
de cada ocasió. Això és 
un aspecte bo perquè ens 
obliga a millorar contínuament 
per oferir-los el millor producte i 
també és molt  més agraït el tracte 
amb ells.

-¿On es poden trobar?
Distribuïm els nostres vins tant en 
el canal de la restauració com tam-

bé en diverses botigues es-
pecialitzades i f ins i 

tot comptem amb 
u n a  l í n i a  d e 

vins que es ve-
nen en grans 
superfícies. 
Som un ce-
l ler  p e t it 
però inten-
tem sem-
pre tenir el 

ventall més 
ampli possi-

ble de vins per 
adaptar-nos als 

gustos dels nos-
tres clients. Així ma-

teix, destacaria que dos dels 
nostres vins estan inclosos a la Guia 
de Vins de Catalunya amb més de 95 
punts.

www.cellercanroda.cat
Tel. 935 794 448

Enoturisme al 
Vallès Oriental
Els amants de l ’enologia poden 
gaudir d’un recorregut per la his-
tòria del celler Can Roda passe-
jant per les seves vinyes, visitant 
el celler i posant el punt final al 
recorregut amb un tast de vi. 

Esdeveniments 
entre vinyes
Envoltada d ’unes v inyes ex-
cepcionals, a tan sols 20 mi-
nuts de la ciutat de Barcelona, 
Can Roda és un escenari únic 
i singular per celebrar-hi tota 
mena d ’esdeveniments: con-
certs, presentacions... “L’extensió 
de terrenys que envolta la finca 
modernista i l ’interior de la casa 
senyorial, amb un destacat valor 
artístic, enamoren tots aquells 
que saben apreciar l ’art i la refi-
nada delicadesa dels detalls”, ex-
pliquen des de Can Roda.

Els vins del Celler 
Can Roda
Vins blancs:
Pansa Blanca Muscat
Pansa Blanca
Pansa Blanca Criança-Sauló
Pansa Blanca natural de panses: 
Penjat d’un Fil
Vins negres:
Merlot jove
Criança Cabernet-Merlot
Syrah-Garnatxa Jove
Garnatxa
Vi rosat: 
Rosat Syrah-Merlot Jove
Vi espumós: 
Brut Nature: Pansa Blanca i Muscat
Gran Minguet: Pansa Blanca Brut Na-
ture Reserva
Vi d’aperitiu: Clarea

pròxims mesos incorporarem noves 
varietats elaborades amb merlot, gar-
natxa i syrah. Un altre dels nostres 
projectes, en aquest cas a llarg termi-
ni, és que tindrem el nostre propi vi 
negre de llarga criança elaborat amb 
cabernet, garnatxa i merlot en uns tres 
o quatre anys. En tot cas, sempre ofe-
rim productes que puguin encaixar 
bé en les tendències del mercat sense 
fugir de les particularitats de la DO 
Alella.

“Dos 
dels nostres 

vins estan  
inclosos a la  

Guia de Vins de 
Catalunya amb  

més de  
95 punts”

-De cara al futur, ¿ampliaran la seva 
carta de vins?
Sí, sempre estem treballant per am-
pliar-la. Per exemple, comptem amb 
una línia de vins joves i durant els 
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Luís Martínez, cofundador i gerent de Bodegas Valhalla, i José Ramón González-Sicilia, cofundador i director de producció

“Volem que tothom pugui disfrutar 
d’aquest nèctar dels déus”

Bodegas Valhalla és una iniciativa de joves emprenedors establerts a Sevilla que, en plena 
crisi, van decidir crear i desenvolupar un producte nou, que alguns consideren imaginari, propi 
de les novel·les de fantasia. Luís Martínez, juntament amb el seu soci José Ramón González-

Sicilia, comercialitzen l’hidromel Valhalla des del celler situat al barri de La Macarena. 

-Pel nom, no sembla un produc-
te alcohòlic. ¿Què és exactament 
l’hidromel i com s’elaboren vins i li-
cors amb aquest producte?
Nosaltres hem sigut la primera em-
presa a produir-lo a Espanya sota la 
normativa tant de sanitat com fis-
cal; però com a beguda l’hidromel és 
la beguda alcohòlica més antiga de la 
humanitat. L’hidromel és la fermen-
tació de la mel, igual que el vi és la 
fermentació del raïm. S’ha begut per 
tot el món, des de l’antiga Roma fins 
a l’Amèrica precolombina, fins i tot 
se n’han trobat restes del 7000 a.C. a 
la Xina. El nostre hidromel s’elabora 
amb mel de la serra nord de Sevilla, 
recol·lectada per apicultors artesans 
amb tècniques tradicionals.

-A més és una beguda amb llegenda… 
La mel i tot el que en procedeixi en 
multitud de religions es considera una 
cosa divina i només en són mereixe-
dors, també dels seus productes, els 
déus i els seus elegits, com ara herois i 

reis. La van beure personatges com Juli 
Cèsar o el llegendari rei víking Ragnar 
Lodbrok. També apareix en molts lli-
bres de fantasia, com en El senyor dels 
anells, Harry Potter o Joc de Trons.

-He llegit que és una beguda de gran 
consum als països nòrdics. ¿A Espa- 
nya, es coneix? www.valhalla.es

Regal de Lluna 
de Mel
Valhalla es comercialitza en establi-
ments de les ciutats de Sevilla, Ma-
drid, Barcelona, Tarragona… I també 
des de la seva web valhalla.es. La 
seva presència a les xarxes socials 
li ha reportat en poc temps més 
de 6.000 seguidors, xifra que aug-
menta diàriament. L’hidromel Valha-
lla també es comercialitza en petit 
format com a regal de casaments. 
Amb això, es reprèn l’antiga tradició 
de regalar hidromel el dia del ca-
sament als nuvis, per consumir du-
rant la “Lluna de Mel”, d’on prové 
el seu nom.

A poc a poc es va coneixent, s’està pro-
mocionant. Volem que tothom pugui 
disfrutar d’aquest nèctar dels déus.

-El disseny de les etiquetes ens trans-
porta a temps passats, fins i tot heu 
tret al mercat una beguda inspirada 
en Joc de Trons…
Si, la idea és que al beure una Val-

halla et transporti a una altra època, 
una època on la història i la fantasia 
s’entrellacen. El Dorado del Rejo és 
una edició limitada que hem fet com 
a homenatge al rodatge de Joc de Trons 
a Sevilla, ja que en les novel·les es beu 
hidromel i la vam fer només amb mel 
pura de tarongina, que és la f lor de 
Sevilla, és una delícia.

-¿Quines propietats té l’hidromel? 
¿Quins beneficis aporta a la salut?
Se li atribueix el caràcter d’“elixir de 
la vida” com a medicina d’ampli es-
pectre. Revitalitza i dóna energia a 
causa del seu contingut de sucres 
simples, de ràpida assimilació. Con-
té un alt percentatge de vitamines 
del complex B, essencials per al bon 
funcionament del sistema nerviós. 
Aquestes actuen promovent la sín-
tesi de triptòfan i tiroxina, i aques-
tes al seu torn estimulen la producció 
de serotonina i norepinefrina, subs-
tàncies indispensables per evitar els 
estats depressius. Pel seu alt percen-

tatge de vitamines del grup B, que 
són necessàries per produir testoste-
rona, també se li atribueixen efectes 
afrodisíacs. A més a més, l’hidromel 
de Valhalla conté un alt percentatge 
de ceps probiòtics per la qual cosa fa-
cilita la digestió i equilibra la gana.

-¿I amb què es marida?
El maridatge depèn de la varietat, 
ja que van de seques a dolces. La 
més seca, la Clásica, amb peixos en-
tra molt bé. A l’altre extrem la Doble 
Miel, que és dolça, amb un format-
ge fort, amb un bon formatge de 
cabra és una delícia. Però com dic, 
cada varietat té el seu maridatge, a 
la nostra pàgina web aconsellem els 
maridatges.

Can Marlès

Vi, cultura i naturalesa 
en estat pur

Can Marlès és molt més que un celler. És una experiència de comunió amb la naturalesa i amb la 
cultura. Adscrita a la D.O. Penedès i ubicada al Parc Natural de Montmell (Tarragona), es troba en un 
paratge privilegiat i compta amb unes instal·lacions ideals per a activitats com ara enoturisme, però 

també altres com esdeveniments empresarials, rutes extremes en 4x4 i activitats culturals.

Can Marlès produeix vins ecològics 
de la D.O. Penedès. Però també pro-
dueix moltes més coses. La masia on 
s’ubica, així com el seu entorn natu-
ral, fan del celler un lloc ideal per a 
múltiples activitats, des de reunions 
empresarials, dinars i sopars amb 
productes de proximitat i qualitat, 
fins a tastos de vi, passant per ru-
tes a cavall, viatges en globus, espe-
leologia i senderisme: la ruta de les 
masies del S.XIV al S.XVII, Santes 
Creus (ruta del Cister) o els pobles 
i el castell del Montmell són ideals 
per als amants de l’excursionisme.

Gastronomia

Com afirma Lucía Pombo, cap de 
promoció i distribució dels vins de 
Can Marlès “a Can Marlès creiem en 
els productes de proximitat, ecolò-
gics i elaborats per mans sàvies ple-
nes de passió pel producte natural.” 

Vins per a 
aquest nadal
Senderisme, gastronomia de qua-
litat, activitats culturals… Les pos-
sibilitats que ofereix Can Marlès 
són múltiples. Però, lògicament, 
no es pot deixar de mencionar la 
seva “essència”: els vins. El celler 
produeix el negre Ull de Llebre, 
d’aroma intensa de fruita madura, 
tocs de fusta i fons minerals. Fres-
cos: el Blanc Sauvignon, equilibrat 
i notable presència, textura lleu-
gerament cremosa i a la vegada 
fresc gràcies a la seva magnífica 
acidesa, suau i sedós i, finalment, 
el Blanc Chardonnay, ben equi-
librat i amable, amb un pas de 
boca fresc i molt suggerent, aci-
desa ben conjuntada i amb bona 
persistència; complex i franc, amb 
post gust fruiter lleugerament fu-
mat. Aquest Nadal es poden ad-
quirir els vins en elegants caixes 
rústiques, amb importants des-
comptes al comprar-los, així com 
per a les activitats d’enoturisme (si 
s’és soci, gratuïtes a través de la 
seva pàgina web).

www.canmarles.com
lucia@canmarles.com

Tel. 610 209 991

És per això que a la seva taula, la 
carta són els productes de tempo-
rada. El romaní, fonoll o la farigo-
la donen aroma de plats com els 
bolets de temporada o el “pollas-
tre del Penedès” entre moltes altres 
arts culinàries. “La nostra inspira-
ció”, assenyala, “és el gran xef Ser-
gi de Meià, un dels propulsors de la 
cuina de proximitat”.

“A través dels nostres vins volem fer 
arribar la passió per la nostra terra”, 
afima Lucía Pombo.

Activitats culturals

Si t’agrada la pintura, la història, la 
música…, et pots reunir a Can Mar-
lès o a l’aire lliure amb amics per a 
un dinar o sopar parlant del que més 
us agrada. Marida aquests moments 
amb vins propis, assisteix a un con-
cert privat de lírica, jazz, blues… amb 

l’acústica incomparable de la masia 
de Can Marlès. Dorm a la casa rural 
La Marlesita i veuràs les llàgrimes de 
Sant Llorenç com mai les havies vist 
abans.
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El 2013 Antonio Jansana tenia 58 anys i es plantejava si 
continuar amb la seva pastisseria o jubilar-se. El canvi 
d’hàbits en el consum, la pastisseria low cost de les grans 
superfícies i la crisi havien reduït considerablement la 
demanda. No obstant, cada vegada acudien al seu nego-
ci ubicat a Santa Perpètua de Mogoda més clients de-
manant productes dolços i salats de pastisseria artesana 
adaptats per a persones que presentaven intoleràncies 
al gluten i a la lactosa. El mestre pastisser va veure una 
oportunitat de negoci i va decidir reinventar-se. Fa un any 
van obrir una pastisseria a Barcelona.

“Som especialistes en pastisseria 
i brioixeria artesana sense 
gluten i apta per a celíacs”

-¿Què els va portar a apostar per la 
pastisseria artesana sense gluten?
Vam veure que existia una oferta in-
dustrial de productes de pastisseria i 
brioixeria per a celíacs però el produc-
te artesanal no estava cobert. Aquí vam 
veure que teníem possibilitat de creixe-
ment i vam decidir posar l’experiència 
acumulada a la nostra pastisseria du-
rant 70 anys, en dues generacions, en 
aquesta direcció.

Antonio Jansana, mestre pastisser i fundador de Pastisseria Jansana Gluten Free Bakery

El KINSIN Bueno

Molts nens celíacs veuen que no po-
den compartir amb els seus amics 
a la sortida de l’escola o en festes 
o celebracions els dolços i barre-
tes que més els agraden. El mestre 
pastisser Antonio Jansana va detec-
tar aquesta necessitat i per a ells va 
crear una barreta amb farines no de 
blat farcides de crema d’avellanes 
molt similars a algunes que es co-
mercialitzen però aptes per a celíacs 
i que va batejar com KINSIN Bueno. 

-Però els processos i les receptes 
variarien molt…
Hem sigut pioners. El que hem fet 
és aplicar a les nostres receptes tra-
dicionals nous tipus de productes, 
com les farines. Si parlem de ce-
líacs, aquests no poden prendre 
farina de blat i per a ells treballem 
amb altres tipus de farina com la 
de mandioca, blat de moro, llentia, 
arròs que són més difícils de treba-

Pastisseria Jansana Gluten Free
C. Balmes 106, 

08008 Barcelona.
www.glutenfree.cat

Tel. 931 700 714

llar però que al final donen un resul-
tat igual de bo, gairebé imperceptible 
en el gust, en part perquè, si no són 
intolerants, sí que poden prendre al-
tres ingredients com ara ous, mante-
ga o sucre.

-¿Com ho complica treballar sense 
gluten?
Com el seu nom ja indica, el gluten 
“aglutina” els productes, permet tre-
ballar millor les masses de manera 
més ràpida, però també tenim al-
tres ingredients com per exemple la 
goma xantana, que ens facilita aques-

ta feina. La producció sense gluten 
és una mica més llarga i 

aquest és el motiu pel 
qual el cost és lleu-

gerament supe-
rior —un 10% 

m é s —  q u e 
el producte 
tradicional.

-¿Quin tipus 
de producte 

trobaran les 
persones que 

visitin la seva 
pastisseria del  

carrer Balmes?
El mateix producte, dolç 

i salat, de pastisseria i brioixe-
ria que trobaria en qualsevol altra pas-
tisseria artesana però en el nostre cas 
apte per al consum de persones que no 
toleren el gluten. Orientat a Nadal li 
diré que tenim canapès de tot tipus, 

tortells de reis, 
troncs de Na-
dal, neules, tor- 
rons…I també 
pa, croissants, 
e n s a ï m a d e s , 
pastissos, etc. 
En aquest aspec-
te és molt impor-
tant assenyalar que 
només comercialitzem els 
productes que elaborem nosaltres 
mateixos.

-No fa ni un any que van obrir la 
botiga a Barcelona. ¿Com està 
funcionant?
Realment bé, perquè cobrim una de-
manda que no estava atesa. A més del 
client celíac tenim altres perfils. Un és 
el de persones que aposten per dietes 

gluten free i volen 
productes arte-
sans de pastisse-
ria i un altre és el 
client estranger. 
Molts turistes 

que passen uns 
quants dies a Bar-

celona i són celíacs 
acudeixen al nostre es-

tabliment per això les nos-
tres sis dependentes parlen anglès 

perfectament. A més a més segons ens 
comenten estem a l’altura de les prin-
cipals pastisseries europees especia-
litzades, cosa que per a nosaltres, en 
només tres anys de vida, és un gran 
orgull.

-¿Quins plans de futur té?
Volem continuar creixent ordena-
dament, sempre orientats a oferir el 
millor producte artesà de pastisseria 
apte per a celíacs. Fixi’s que en només 
tres anys hem passat a ser els únics 
que atenen una demanda de mercat 
molt específica i això ens ha permès 
créixer, passar de tres a 14 empleats 
i obrir una nova pastisseria a Barce-
lona. Més en detall, volem reforçar 
l’oferta d’especialitats i per això es-
tem treballant per incloure una línia 
de xocolates i bomboneria.

“Pel 
que fa 

a productes 
nadalencs, només 

comercialitzem 
els que elaborem 

nosaltres  
mateixos”

“Vam 
veure que 
existia una 

oferta industrial 
de productes de 

pastisseria i brioixeria 
per a celíacs, però el 
producte artesanal 

no estava 
cobert”

FOTOGRAFIES: TONI SANTISO
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La millor conservació dels teus aliments 
en la nostra gamma de frigorífics.

FRIGORÍFIC AMERICÀ
CF 530 SBSX

A+
Classe de
eficiència 
energètica NoFrost

A++
Classe de
eficiència 
energètica NoFrost

FRIGORÍFIC COMBINAT
CC 1900 EDX
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