Prepara’t per a l’estiu

Sangria Premium
de Don Simón

El gelat segueix sent el líder indiscutible dels plaers gastronòmics de
l’estiu, encara que cada vegada més es gaudeixen durant tot l’any. A
més, ara sabem que els gelats artesans i “frescos”, amb poca matèria
grassa i pocs sucres, són fins i tot beneficiosos per a la salut.

Hi ha paraules que def ineixen un país, com el sol,
el gaspatxo, la migdiada o
la paella; però Espanya és
mundialment reconeguda
per la Sangria, la paraula
espanyola més buscada a
Google des de l ’estranger.
Aquest producte és volgut i
molt preuat tant pel consum
nacional, com pels milions
de turistes que s’apropen al
nostre país en època estival,
i que en tornar a casa, troben
a faltar.
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Segons estudis de nutrició,
el gelat artesanal enforteix la
massa òssia, ajuda a controlar
la tensió arterial i són font
important de vitamina B, calci
i proteïnes. En contra de la més
comuna de les creences, ajuda
a cicatritzar i reduir inflamacions a les amígdales i, si no
ens afartem menjant-ne, més
propi de comèdies romàntiques americanes, no serà
el responsable d’una pujada
de pes. Ull, estem parlant de
gelats artesans!

A més al gener de 201 4
el Parlament Europeu va
reconèixer l’ús exclusiu de
la Denominació “Sangria”
a Espanya i Portugal, com
a reconeixement d’identificació geogràfica exclusiva.
Dir Sangria és parlar d’un
producte nacional que
transcendeix fronteres, elaborat a força de vi i fruita
que es consumeix tot l’any,
encara que a l’estiu el seu
consum es dispari a causa
de la seva baixa graduació
alcohòlica.
I si hi ha una marca que destaca entre els consumidors,
amb més del 90% de quota
de mercat, aquesta és Don
Simón, referent des de fa
d’anys i que a més pot presumir d’elaborar la Sangria
més venuda al món.
I en el seu afany d’innovació
continu, Don Simón llança
a q u e s t a ny u n a S a n g r i a
P re m i u m d e c a p a a l t a i
propietats organolèptiques

El gelat, una ‘Deliziosa’
i saludable manera de
refrescar el paladar

excel·lents, que a més aposta
per un disseny jove i colorit.
Aquesta Sangria Premium
arriba per conquerir els “millennials” més exigents, en
qualsevol situació, una reunió
amb amics o una sortida a
restaurants.
Es tracta d ’una sangria
potent, amb un toc de gas
carbònic que li aporta un caràcter refrescant. Té intenses

aromes de fruits vermells,
propis del vi, barrejats amb
notes cítriques i un toc de
c anyell a . Color vermell
cirera picota, brillant, que
denota la joventut del vi de
base. La seva elaboració és
una cuidada selecció de vi
base, obtingut mitjançant
fermentació tradicional.
Ser vir molt freda, afegint
trossos de fruita i gel.

En paraules d’Eduard Gassó,
propietari i gerent de tres
gelateries, Gelateria Italiana
Deliziosa, “cal distingir entre
el gelat industrial, que pot
arribar a contenir fins a un
20% d e m atè r i a g r a s s a;
l’artesanal que es fabrica en
un sol centre i es distribueix
en franquícies, i l’artesanal de
“Km 0”, el que s’elabora cada
dia en l’obrador”. Els gelats
artesanals no superen el 8%
de greixos, i fins i tot menys,
“molts dels sabors de les
nostres gelateries no arriben al
5%. Si s’elabora cada dia, amb
matèries fresques i de qualitat,
et pots permetre fins i tot usar
menys sucre”, afegeix Gassó.
Eduard es va topar amb el
món del gelat gairebé per casualitat, quan se li va presentar

Deliziosa és el segell de les
tres gelateries artesanals
que any rere any destaquen
en els rànquings dels millors
gelats de la ciutat. Una a la
Plaça de la Revolució de
Gràcia, una altra en el Passeig Joan de Borbó de la
Barceloneta i l’altra a la Placeta de Montcada del Born.
l ’oportunitat de quedar-se
amb la Gelateria Italiana que
provocava cues a la Plaça de la
Revolució del barri de Gràcia.
Però a més de quedar-se el
local i de formar-se com a gelater a Manfredonia i Bolonya
(Itàlia), també es va preocupar
per quedar-se amb l’essència
d’aquell negoci: les receptes
italianes.

A les tres Gelateria Italiana
D e l izi os a , G as só se gue ix
aplicant la recepta del seu
èxit i el que li permet estar,
any rere any, en els rànquings
de les millors gelateries de
Barcelona. “A cada Deliziosa
tenim les mateixes receptes,
però cadascuna té el seu
propi obrador. El gelat es
fa nou per a cada dia i amb
les millors matèries. Per això
la clientela segueix venint,
fins i tot de ciutats properes
a Barcelona, a per els seus
s ab ors favorit s”. El s més
destacats? Els de regalèssia,
canyella, “xocolata de l’avi” i
els sorbets de fruita natural.
Però ja se sap que per a
gustos, sabors.

La importància de protegir la
vista dels més petits
Amb l’arribada del bon temps, els nens passen gran part del dia a l’aire lliure i per això hem
de protegir la seva vista. Sabies que els seus ulls són especialment sensibles a la llum blava
(HEV), que és 15 vegades més nociva per a la retina que la resta de colors de l’espectre?
L a protecció ocul ar del s
més petits de la família és
un dels principals objectius
de l ’e quip d ’ inves ti gaci ó
i desenvolupament de
p ro ductes de C é b é, que
presenta les noves ulleres
de s o l i nfa nt il s S ’ Tri ke i
S’Pies. Dissenyades per a
nens i nenes de 3 a 5 anys,
aquests models s’han equipat amb lents de màxima
protecció, posant especial
cura en la llum blava, així
com en tot l ’espectre de
radiació solar.

La marca francesa incorpora
a tota la col·lecció Junior
l a tecnologia Symbiotech
“ h e r e t a d a” d e l s m o d e l s
d’adults, que proporciona la
millor estabilitat i confort en
qualsevol circumstància. A
més, els nous models infantils porten a la part interior
de la vareta una espàtula en
forma de V que proporciona
dos punts de contacte addicionals per a l’ajustament
perfecte de les ulleres al cap
dels nens, la qual cosa permet una subjecció segura en

activitats esportives de tota
mena.

Què és la llum blava i
quins riscos té sobre la
retina dels nens?
També anomenada llum HEV
(llum visible d’alta energia),
la llum blava és 15 vegades
més perjudicial per a la retina
que qualsevol altre espectre
de color. Causa la degeneració macular de l ’ull, que
impedeix veure amb nitidesa
les àrees centrals del camp
visual.

La lent cristal·lina dels nens
i nenes de fins a 10 anys és
relativament clara i deixa
passar més del 75% de la
radiació UV a través de la
retina. Com passen molt de
temps a l ’aire lliure, poden
arribar a rebre 3 vegades
més radiació solar a l ’any
que una persona adulta.

Protegits des de ben
petits

temps d’exposició al sol. En
aquest sentit, la col·lecció
Junior de Cébé inclou models
per a nadons i nens de totes
les edats.

Els especialistes recomanen
utilitzar ulleres de sol des
de ben petits en funció del

Cébé ha dissenyat una àmplia
gamma de productes que

s’ajusten perfectament a la
necessitat dels més petits.
Colors diver tit s, muntura
extra-flexible i una alta protecció gràcies a les seves lents,
que permeten que els nens
puguin gaudir a l ’exterior i
estar completament protegits.

