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Per un Nadal familiar 
i un any nou com cal

Cada família viu el Nadal de manera diferent, però 
tots l’associem amb menjar, menjar i més menjar. 
Són les festes en les quals més ens lliurem al noble 
art de la bona taula, quan ens reunim al voltant de 
delícies de tot tipus.
De ben segur ja haureu pensat en els possibles me-
nús per a aquests dies i en els plats que aneu a ela-
borar per a satisfacció de propis i de convidats. No 
faltaran els entrants, peixos, marisc, aus, carns… 
i, per descomptat, postres, amb els quals desitgeu 
merèixer el plau-me del major nombre de comen-
sals. I, segur, ho aneu a aconseguir… no pot ser 
d’una altra manera, ja que el sol fet d’embarcar-se en 
l’aventura de tancar-se a la cuina i afrontar el repte 
ja mereix el premi de sortir-ne plenament airosos, 
de tenir l’èxit desitjat; el secret està, essencialment, 
en la preparació de receptes fàcils i senzilles que no 
ens compliquin a l’excés la labor i ens allarguin el 
temps de treball en els fogons. Es pot ser un bon 

o bona xef sense haver d’arriscar en elaboracions 
complicades i pesades per a l’estómac que, a més, 
no sempre són les més apreciades. 
Organitzar-se amb temps és el millor que podem 
fer, doncs a més d’evitar les presses d’últim moment, 
segur que trobarem els ingredients necessaris per a 
aquestes elaboracions a un preu més assequible que 
si esperem als últims dies abans de festes. 
En aquesta edició de LA PREMSA MAGAZINE 
hem recopilat unes quantes receptes per gaudir 
la bona cuina artesana i casolana. Són receptes a 
l’abast de tots i totes els qui tenen la intenció de sa-
tisfer gastronòmicament a quants s’asseuran en la 
seva taula per celebrar les, sens dubte, dates més 
entranyables de l’any. Des d’aquí us desitgem unes 
Molt Bones Festes i la millor entrada al 2022, que 
esperem ens retorni a la normalitat que des de fa 
quasi dos anys estem anhelant.
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Espardenyes amb espàrrecs
Ingredients
Una pastanaga. 
Un carbassó. 
2 espàrrecs verds tallats fins a làmines. 
400 gr d’espardenyes.  
Un litre de fumet de marisc. 
Una llesca de pa de motlle.  
Sal, oli, pebre i sèsam torrat. 

Preparació
Tallem la pastanaga i el carbassó a dauets i ho escal-
dem durant uns minuts en dos cassons amb aigua bu-
llint i sal.
Després, ho escorrem i ho reservem.
A continuació, aixafem la llesca de pa de motlle amb 
un corró, la tallem a tires, intercalem les tires fent una 
mena de reixa, ho col·loquem en una safata, hi afegim 
una mica d’oli i el sèsam per sobre i ho deixem coure al 
forn durant 12 minuts a 180 graus.
Mentrestant, en una paella amb una mica d’oli saltem 
les espardenyes, salades i obertes. Quan ja estiguin cui-
tes, les retirem del foc i les rectifiquem  de pebre.
Tot seguit, posem el fumet en un cassó i l’escalfem.
I ja per acabar, emplatem la pastanaga i el carbassó, hi  
posem  les espardenyes a sobre, hi aboquem el fumet 
pel voltant i guarnim el plat amb la reixa de pa cruixent 
i les làmines d’espàrrec. 
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Amanida 
de polp amb vinagreta de cireres

Ingredients
• Rodanxes de polp cuit
• Un tros de pebrot vermell
• Un tros de pebrot verd
• Un tros de ceballot
• Mitja dotzena de gambes pelades
• Oli d’oliva
• Mitja dotzena de musclos
• Mitja dotzena de cireres
• Vinagre i  Sal

Elaboració
Fem els musclos al vapor i bullim les gambes un 
minut. 
Tallem el pebrot i el ceballot el mes petit possible, 
i tallem el polp a rodanxes.

En un bol posem les gambes, els musclos, el 
polp, el pebrot, el ceballot, afegim oli, barregem i 
ho deixem al frigorífic.

Vinagreta de cireres
Rentem les cireres, les assequem, les tallem molt 
petites i les passem a un bol, afegim oli, vinagre, 
sal, barregem i reservem fins al moment d’em-
platar.

Servim l’amanida  en la copa, ho reguem amb la 
vinagreta de cireres i decorem amb unes fulles.

Recepta i foto: Margot Serrano
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Filet de vedella amb foie i bolets
Si us agrada la vedella, us proposem realitzar aques-
ta recepta de filet de vedella amb foie i bolets, un plat 
elaborat amb el que deixareu bocabadats a tots aquest 
Nadal. No sobrarà res!

Ingredients
• 4 trossos de filet de vedella
• 300g bolets
• 4 rodanxes de foie
• Pebre negre
• Sal maldom
• Oli d’oliva
• Una cullerada de sucre bru

Preparació
Ofegar els bolets i reservar fins que absorbeixin el seu 
suc.
Marcar el filet en una planxa molt calenta, l’ideal són 
dos minuts per cada costat.
Caramel·litzar el sucre.
Fer el foie. Volta i volta.
Per a la presentació posem el foie a sota, el tros de filet 
damunt i finalment els bolets.

Rcepta i foto: Rebanando



 18



 20



 22

Salsa de fruits vermells per a carn
Una de les salses que millor va amb tota mena de carns és la sal-
sa de fruits vermells. Molt senzilla de preparar i amb un lleuger 
sabor dolç equilibra l’acidesa dels fruits vermells.
Es pot preparar amb antelació, fins i tot congelar-ho. Si optem 
per això, no hi afegirem la mantega fins després d’escalfar la salsa 
de fruits vermells i servir. La seva funció és aportar brillantor i 
untuositat a la mateixa, cosa que es perdria si reescalfem la salsa 
després d’afegir la mantega. Igualment recomanem no salpebrar 
la salsa fins que no l’hàgim acabat i fer-ho amb compte, ja que 
és una salsa dolça que no requereix més que una mica d’ambdós 
condiments.

Ingredients per a 6 persones
• Ceba blanca150 gr
• Sucre30 gr
• Fruits vermells180 gr
• Vi de Porto100 ml
• Brou de verdures 200 ml
• Pebre negre mòlt
• Sal
• Oli d’oliva verge extra
• Mantega15 gr

Com fer salsa de fruits vermells per a carn
Pelem i tallem finament la ceba.
Escalfeu un parell de cullerades d’oli d’oliva verge extra 
en una cassola i poseu la ceba juntament amb el sucre, 
a foc molt suau durant 10 minuts. Si tapem la cassola, la 
cocció serà més uniforme i ràpida.
A continuació hi afegim els fruits vermells o del bosc. 
Podem utilitzar fruits congelats, però també es poden 
utilitzar nabius, groselles, móres, gerds i maduixes fres-
cos.
Pugem la potència del foc i, quan arribi al punt d’ebulli-
ció, reguem amb el vi de Porto. Deixem reduir.
Afegim el brou de verdures i portem novament a ebulli-
ció. Coem durant 10 minuts a foc mitjà abans de triturar 
i passar per un xinès o colador. Provem el punt de sabor i 
ajustem amb un pessic de sal i pebre negre si ho conside-
rem necessari. Finalment afegim la mantega, remenem 
fins a fondre i servim amb la nostra carn.
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Parem atenció a aquesta recepta ja que pot solucio-
nar-nos la papereta del plat principal aquest Nadal. Es-
tarà llest en 20 minuts i sense feina. A més, no haurem 
d’encendre el forn, es cuina en paella. Només recomanem 
adquirir un peix de qualitat, ja que en ser una recepta tan 
senzilla és el que marca la diferència.

Ingredients per a dos comensals
• Una ceba
• Vi blanc sec 150 ml
• Sal i Pebre negre mòlt
• Salmó llom (en dues peces) 400 gr
• Oli d’oliva verge extra
• Farina de blat 5 gr
• Nata líquida per cuinar100 ml

Com fer salmó al vi
Repassem bé els lloms de salmó per assegurar-nos que 
no tenen restes de escates ni espines.
Pelem la ceba i la tallem fina a la juliana.
Escalfem una mica d’oli en una paella i la posem a foc 
molt suau.
Quan estigui tendra, afegim la farina i remenem per 
integrar-la.
Tot seguit afegim el vi blanc i, a foc fort, deixem que 
s’evapori lleument.
Incorporem la nata líquida i salpebrem al gust.
Introduïm el salmó a la salsa quan aquesta comenci a 
bullir i salpebrem de nou.
Tapem la paella i deixem que els lloms es coguin durant 
uns cinc minuts.
Servim immediatament empolvorant cada porció amb 
una mica de julivert o cibulet fresc picat.

Recepta i foto: Luís Cabrera

Salmó al vi
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Paté de llamàntol

Ingredients
- Un llamàntol.
- Un ou dur.
- 200g de llagostins cuits.
- 3 o 4 cullerades de maionesa.
- Sal

Com fer-ho
Es cou el llamàntol. Per això es col·loca aigua amb sal en una cas-
sola gran. Quan comença a bullir s’introdueix el llamàntol i es 
deixa bullir 15 minuts, comptats des que l’aigua inicia una altra 
vegada la cocció.
Traieu-lo de l’aigua i deixeu-lo refredar.
Es treu el cap del llamàntol.
Es talla la closca del tronc, per sota, amb unes tisores i es retira la 
carn.
Treu la carn de les pinces.
Per això se’ls dóna un cop sec amb la mà del morter, procurant fer 
el forat a la part de baix de la pinça, perquè no es vegi el forat en 
presentar-lo a la safata.
Es col·loquen a la batedora l’ou, la maionesa, la carn del llamàntol 
i dels llagostins i es tritura tot, fins que queda fi.
Es col·loca el paté sobre un film de cuina i s’embolica donant for-
ma de rul·lo.
Es deixa reposar a la nevera.
Per a la presentació es col·loca enciam sobre una safata, es disposa 
el corró de llamàntol i es decora amb el cap, la cua, parts de la 
closca superior i les potes laterals.

Recepta i foto: Mese
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Espatlleta 
de lletó al forn

Un dels millors rostits tradicionals del Nadal.
A l’hora d’escollir les espatlles -les potes davanteres del 
xai- buscarem les més petites i en calcularem una per 
persona. És important fixar-se que siguin espatlles de xai 
de llet o lletó i no ternal, recental o altres varietats de més 
edat que no seran igual de tendres.

Ingredients per a dues persones
• Un parell d’espatlles de xai de llet
• Una dent d’all
• Mantega de porc, una cullerada
• Sal, Vinagre i Aigua

Com fer-ho
El be llet de raça xurra és el més indicat per a aquest ros-
tit, sent un animal que s’ha alimentat exclusivament de 
la llet d’ovella i això dóna un gust delicadíssim a la seva 
carn. 
Per fer-ho al forn, untem les espatlles amb mantega de 
porc i les posem en una safata de fang.

A més, preparem una barreja de 75 ml d’aigua i 25 ml de 
vinagre suau i hi piquem les dents d’all. Afegim la meitat 
d’aquesta barreja a la cassola i la posem al forn, preescal-
fat a 180ºC. Haurem d’enfornar les espatlles durant una 
hora i mitja aproximadament, amb la temperatura a 
160 º.
Durant el procés, anirem capgirant les espatlles cada 20 
minuts i reposant una mica més de la barreja d’aigua i 
vinagre si fos necessari i veiem que no queda al fons. 
Podem anar envernissant la carn amb una brotxa xopa 
de la barreja d’aigua i vinagre per aconseguir un daurat 
brillant. 
Estaran acabades i ben cuinades quan la carn comenci a 
treure el cap sortint de l’os.
El més tradicional és acompanyar l’espatlla amb amanida 
d’enciam, tomàquet i ceba, però també les podem servir 
amb patates rostides tipus fornera o amb unes verdures 
saltejades.
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Ingredients per comensal 
Dues  peces de petxines de pelegrí (Vieires)
Mostassa en gra
Nata líquida
Mitja llimona
100ml oli de gingebre
Una fulla Pack Choi (col asiàtica)

Preparació
Per a l’oli de gingebre
En un cassó confitar 75 gr de rodanxes fines de 
gingebre en 100 ml d’oli neutre -de gira-sol o d’oliva 
molt suau- a 65 – 70ºC durant 3 hores. 
Refredar durant 12 hores i colar.
Per a la salsa de mostassa i gingebre
Col·locar una cullerada de mostassa en gra i el suc 
de mitja llimona en una paella. Dissoldre-ho i afe-
gir-hi 100 ml d’oli de gingebre. Tallar-ho amb una 
cullerada sopera de nata i reduir.
Per a la broqueta 
Rostir les petxines en el grill. 
Col·locar-les en un plat profund, salsar-les i deco-
rar-les amb una fulla de pack choi prèviament es-
caldada.
És més pràctic rostir primer les petxines de pelegrí 
i després introduir-les en la broqueta.

Broqueta de 
petxines de 
pelegrí amb 
mostassa i 
gingebre
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S a q u e t  
cruixent de 

xai
Ingredients
Pasta filo
250 gr de carn picada de xai desgreixada
60 gr de pastanaga, ben picada
40 gr d’esaclunyes (cebes petites) ben picada
Dues dents d’all, ben picat
Una cullerada d’ametlles picades
Una tassa de brou de carn
Un polsim de farigola, de romaní, de canyella i de 
pebre negre
Sal a gust del cuiner i un rajolí d’oli d’oliva verge 
Unes branques de julivert o coriandre per lligar

Preparació
Posem en una cassola l’oli d’oliva i posarem la pas-
tanaga i l’escalunya a foc mitjà-baix, quan estiguin 
toves posem l’all i l’ametlla, deixem que prenguin 
una mica de color i hi afegim la carn, les espècies 
i la sal, pugem el foc i deixem que la carn prengui 
color i incorporem el brou, seguim amb la cocció 
fins que aquest s’evapori.
Deixem refredar.
Per muntar els saquets, dividim les fulles de pasta 
per la meitat, omplim al centre, tanquem, lliguem 
i pintem amb l’ajuda d’un pinzell, amb mantega 
fosa.
Les portem al forn a 180ºuns 10 minuts, fins que 
adquireixin un bonic color daurat.

Recepta i foto: Silvia Álvarez López
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Tournedó de filet ibèric amb 
salsa de fruits vermells
Recepta perfecta per al Nadal, fàcil i molt ràpida de preparar. 
Podem tenir els tournedó de filet de porc marcats i llestos per 
acabar al forn, cosa que ens permetrà desentendre’ns de la cui-
na durant els nostres àpats de Nadal i passar temps amb els 
convidats.
Si tenim convidats amb bona gana, podem tallar els tournedó 
lleugerament més fins i servir-ne dos per comensal. En aquest 
cas, recomanem tallar també les rodanxes de bacó per la meitat 
al llarg, perquè encaixin d’amplada.

Ingredients per a cinc comensals
• Una peça de filet de porc ibèric
• Bacó a rodanxes
• Ceba blanca
• Sucre
• Fruits vermells
• Vi de Porto mig got
• Brou de verdures un quart de litre
• Oli d’oliva verge extra
• Sal
• Pebre negre mòlt
• Mantega

Com fer-ho
Comencem preparant la salsa de fruits vermells. Mentre es fa la 
salsa, preparem el filet de porc. El primer que fem és retirar tot 
el greix i tendons que pugui tenir i ho deixem ben net.
Després tallem el filet de porc a cinc rodanxes d’uns dos centí-
metres de gruix, retirant les peces dels extrems. La cua és massa 
fina i el cap se separa en petites peces així que no ens serveixen 
els extrems, però els podem guardar per a altres elaboracions.
Salpebrem cada peça i l’enrotllem en un tall de bacó. Lliguem 
amb dues voltes de fil perquè no se’ns deixi anar el bacó en cou-
re els tournedó.
Escalfem una mica d’oli en una paella i marquem els tournedó 
per tots els costats a foc fort.
Acabem al forn, a 220 ºC, durant cinc minuts.

Amb què acompanyar-ho
Servim cada ració de tournedó de filet de porc amb salsa de 
fruits vermells i una guarnició de verdures variades (patata, 
pastanaga, tirabecs, etc). S’aconsella un vi negre per a aquest 
tipus de plat, però la cosa va a gust.

Recepta i foto: Carmen Tía
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Ostres gratinades al cava 
Hi ha pocs plaers del paladar tan sublims com 
fer una ostra crua, acompanyada d’un bon vi 
blanc fresc o un cava Brut Nature. Però aquest 
excels fruit de mar també pot ser gaudit en cui-
na, com un bon entrant en menjar de gran festa.

Preparació
S’obren dues dotzenes d’ostres planes deixant la 
carn unida a la valva inferior i la major part del 

suc.
Es col·loquen en una safata de forn i es posa so-
bre cadascuna una porció de mantega treballada 
amb un pessic d’all, suc de llimona i julivert.
S’empolvoren amb molla de pa ratllat i una mica 
de Gruyere també ratllat.
S’enfornen a 165 graus uns minuts fins que es 
daurin lleugerament.
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Farcides, gratinades, a la planxa o en carpaccio. Les viei-
res agraden de qualsevol manera. La seva carn blanca i 
llisa i el seu corall ataronjat i saborós les converteixen en 
un bivalve molt apreciat a la cuina.
Les servim acabades de fer, que és com més es gaudeixen.

Ingredients per a 9 racions
• Mitja dotzena de Vieires netes
• Suc de llimona 20 ml
• Salsa Worcestershire 10 ml
• Julivert
• Mantega 20 g
• Formatge Parmesà ratllat 75 g
• Sal i Pebre negre mòlt

Com fer vieires a la Parmesana
Assequem les vieires amb paper absorbent i les tallem en 
peces d’un centímetre aproximadament. 
Barregem amb el suc de llimona, la salsa Worcestershi-
re, el julivert, una mica de sal i una altra de pebre negre 
mòlt.
Sobre una safata de forn col·loquem nou petxines de 
vieira o, si no n’hi ha, en nou culleretes o bols de ceràmi-
ca aptes per a forn. 
Farcim cada recipient amb un tros de vieira trossejada i 
condimentada.
Tallem la mantega a nou daus i en col·loquem un sobre 
cada peça de vieira. Cobrim generosament amb format-
ge Parmesà ratllat. Ho introduïm al forn, preescalfat a 
200º C, i ho deixem coure cinc minuts.
Servim immediatament.

Recepta i foto: Carmen Tía

Vieires Vieires a la Parmesanaa la Parmesana
L’aperitiu - entrant de Nadal més fàcil i saborósL’aperitiu - entrant de Nadal més fàcil i saborós
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Poinsettia. Es cuando se acerca la Navidad que vemos 
ésta preciosa planta por todas las floristerías, ferias o 
incluso supermercados, pues es muy popular para ésta 
época del año.

Origen. Es una planta de origen mejicano. Su nombre, 
Poinsettia, proviene del apellido del primer embajador 
americano en México, Joel Roberts Poinsett, quien en 
1828 llevó ésta planta en una cena navideña en Estados 
Unidos. Se conoce también como Flor de Pascua o Flor 
de Navidad.
Son muchos los hogares que cada año tienen que com-
prarla de nuevo, porque no logran que la planta viva todo 
el año. Pasados un par de meses, la planta se marchita y 
se muere. 

CUIDADOS
Temperatura. La temperatura ideal para ésta planta está 
entre 15ºC y 22ºC. Esto significa que la calefacción en 
invierno, y el exceso de calor en verano, pueden hacer 
que la planta no sobreviva. Esto es un inconveniente bas-
tante importante, pues en la mayoría de las casas éstas 
temperaturas no siempre rondan sobre ésta franja. En in-
vierno por ejemplo, es difícil prescindir de la calefacción 
en casa, y tampoco podemos dejar la planta en el exterior 

porque las temperaturas bajan de los 15ºC. Grave proble-
ma. Se puede buscar un sitio alejado del radiador o en 
un pasillo fuera del foco de calor (estufa, suelo radiante, 
etc.), y sobretodo alejado de las corrientes de aire. Pero 
es complicado, porque normalmente queremos disfrutar 
de la planta en medio del salón, y eso no es un sitio ale-
jado del foco de calor, y en ocasiones, ni de las corrientes 
de aire.

Riego. Hay que ser prudentes con el riego. Como en 
muchas otras tantas plantas, no mojar ni las flores ni las 
hojas de la planta cuando la vayamos a regar. Y el riego 
debe ser moderado: el substrato tiene que estar húmedo 
pero sin llegar a estar encharcado.

Luz. Es importante que la planta reciba luz solar. Y en 
ésta época del año, en ningún comedor entra tanta luz 
como en verano. Esto también le llega a afectar de algún 
modo.

Las hojas y las flores. Muchas veces se confunde errónea-
mente las hojas rojas, llamadas brácteas, con las flores. 
Las hojas rojas que vemos de esta planta son sus hojas, no 
son flores. Las flores son estas motitas de color amarillo, 
muy pequeñas que se centran en el tallo de la planta.

Cómo cuidar tu flor de Pascua
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Ingredients per a 4 persones
• Quatre ous
• 70 gr de sucre
• 120 ml de cava brut
• 125 ml de suc de taronja
• Una culleradeta d’essència de vainilla
• Ratlladura d’una taronja
• 200 gr de gerds

Com fer-ho
Posem una cassola al foc amb un fons d’aigua per al 
bany maria.
Trenquem els ous separant els rovells de les clares.
Barregem els rovells amb el sucre en un bol refractari i 
el col·loquem sobre la cassola amb aigua.

Batre sense parar amb unes varetes fins que els rovells 
blanquegin i doblin el seu volum.
Hi afegim el cava, el suc, l’essència de vainilla i la ratlla-
dura, sense deixar de batre, i seguim coent uns minuts 
fins que la crema espesseixi lleugerament.
Retireu-ho, cobriu-ho amb film i deixeu-ho refredar.
Rentar i assecar els gerds.
Munteu les clares a punt de neu i afegiu-les a la prepa-
ració anterior amb moviments envoltants.
Repartim en copes alternant-ho amb els gerds, tapem 
i deixem refredar a la nevera fins que arribi l’hora de 
servir-ho.
Podem preparar el sabaió sense suc de taronja, afe-
gint-hi una mica més de cava.

SABAIÓ AL CAVA AMB GERDS
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Priorat a la taula de Nadal
Priorat és un lloc que mai no et deixarà indiferent. Situat a la província de Tarragona, és un territori únic, do-
minat per un terra de pissarres anomenat “licorella”, que marca un segell als vins de la zona. La Garnatxa i la 
Carinyena dominen en aquests sòls.

De Sòl A Sol
El vi: Un Priorat fresc i llaminer que reivindica el triple secret 
del Priorat: el terra (sòl) de Llicorella, el sol mediterrani i els 
camperols que treballen de sol a sol. Un vi modern, tant en la 
seva imatge com en el seu caràcter fresc i “gaudit”, que intenten 
explicar històries per atraure aquest meravellós món a amants 
del vi joves, d’edat o d’esperit.
Varietats de raïm: Merlot, Cabernet Sauvignon, Samsó.
Consells de maridatge: Negre Afruitat. Prova-ho amb guisats de 
carn o els plats més intensos de mar i muntanya. Una tipologia 
de vins ideal per a plats de pasta amb salses de tomàquet i carn 
o per a arrossos de pollastre, conill o verdures. Condimenta els 
teus plats amb pebre o herbes mediterrànies.
Preu aproximat: 16,00 €

Gr-174 Priorat
El vi: Aquest vi recull les diferents varietats de raïm que s’elabo-
ren a les nostres finques d’aquesta zona representant així l’essèn-
cia del lloc on ve amb uns tanins suaus i rodons que allarguen el 
vi i fan que es gaudeixi fins a la darrera gota.
Varietats de raïm: Syrah, Cabernet Sauvignon, Garnatxa Negra, 
Carinyena Negra.
Consells de maridatge: Els negres afruitats són vins de mig cos, 
amb aromes de fruita. Una tipologia de vins negres molt versà-
tils, que no desentonen amb gairebé cap plat saborós de carn i 
verdures.
Preu aproximat: 12,00 €

Les Cousins L’Inconscient
El vi: L’Inconscient és un dels grans èxits vinícoles del Priorat 
dels darrers temps. Un vi amb una imatge jove i desenfadada, 
que busca reflectir la joventut i les aromes de fruita madura del 
raïm.
Un vi saborós, llaminer i fàcil de beure, cremós, fresc i dens 
alhora. Amb aromes a cirera, pruna i clau. Un vi per gaudir!!!
Varietats de raïm: Garnatxa, Cabernet Sauvignon, Carinyena.
Consells de maridatge:  Afruitat amb aromes de fruita. Prova 
a combinar-ho amb carns cuinades de manera simple, com a 
la planxa, rostides… Perfecte per a plats elaborats de verdures. 
Prova-ho amb guisats de carn o els plats més intensos de mar i 
muntanya. Una tipologia de vins ideal per a plats de pasta amb 
salses de tomàquet i carn o per a arrossos de pollastre, conill o 
verdures. Condimenta els teus plats amb pebre o herbes medi-
terrànies.
Preu aproximat: 11,50 €
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Bloc de notas, per Pere Farrè

Ana María Orejuela és una coneguda dissenyadora de Joies que treballa al seu estudi creant 
peces úniques i exclusives, com les que recentment ens va mostrar a la seva boutique Mom-
me & Carat Art i Joies, botiga ubicada al Passeig de Gràcia 49 (Boulevard dels Antiquaris ), 
on va presentar als convidats la seva nova creació, l’Àliga de l’Amistat, un collaret creat en 
dues versions, Àliga simple, o dues Àligues juntes, peces que també estan en polsera i arra-
cades, elaborades en plata o en or . La presentació va tenir lloc a l’interior de la joieria on se 
situen unes vitrines, exposant atractius collarets, polseres, anells, arracades amb pedres pre-
cioses. Tot un acte molt agradable que va comptar amb l’assistència de conegudes persones 
de l’ambient de l’art, i del món de la moda, com la coneguda model russa Elena Zakhariadi; 
l’artista-pintor Basc, Alex Morlotez;  entre d’altres  convidats al event, com l’escriptora Asha 
Miro, o la no menys coneguda model Veneçolana Rossiel Bello... que apareixen a la foto 
juntament amb la dissenyadora Ana María Orejuela.
Foto: Pepita Hernández

Zwilling, aquest espectacular establiment de l’Av. Diagonal 407, de Barcelona, 
va celebrar, després de mesos d’absència promocional a causa de la pandèmia, 
el seu anomenat Open Day Zwilling, una entranyable jornada dedicada als mi-
tjans informatius, per tal de tenir, els quins hi acudim, l’oportunitat de realitzar 
una àmplia visita de llarg a ample del comerç, descobrint, amb les interessants 
explicacions de Toni Delgado (foto), les noves marques i últimes novetats en 
productes i articles sobre els estris de cuina ara incorporats i ja disponibles als 
seus aparadors i prestatges. Un recull de peces molt adequades i necessàries per 
a aquestes properes festes, on la cuina un any més es converteix, sens dubte, en 
el motor de la llar.
Foto: Joana Alberti Santanach

L’ esperat Open Day per als amants de la cuina

L’esperat esdeveniment enològic “Experiència Verema” va celebrar la seva IX edició a 
l’espaiós saló del Museu Maritim de Barcelona. Una cita dedicada als professionals del 
sector: restauradors, sumelliers, distribució, importadors i altres amants del vi en general, 
que van poder gaudir en degustar els vins i caves dels més de 80 cellers participants. En 
aquest mateix lloc del Museu es va emplaçar un ampli espai dedicat al tast de set dels seus 
vins: Ribera del Duero, Somontano, Camp de Borja... entre d’altres, sempre acompanyats 
d’interessants comentaris sobre les qualitats i les procedències d’origen.
Foto: Joana Alberti Santanach

IX edició per a l’Experiència Verema i els seus tasts

Coco Gabriel, polifacètic artista-pintor molt relacionat amb el món de la 
moda, va presentar a l’H10 Art Gallery (Enrique Granados, 62), la seva 
obra pictòrica i el seu llibre, prologat pel conegut creatiu de moda Custo 
Dalmau, present a aquesta inauguració. Varen ser molts els assistents a l’es-
deveniment, majoritàriament relacionats amb l’univers de la indumentària, 
com  dissenyadors, models, fotògrafs, empresaris, directius d’agències de 
models... que van anar recorrent la sala i admirant l’obra de Coco Gabriel, 
a qui veiem a la foto amb Marta Mar Castellanos i al fons un dels seus 
quadres. Quadres de diferents mides, que ofereixen visualment les seves 
encertades pinzellades d’impressionisme abstracte, fent-nos passar temps 
admirant-los, tant pels diferents traços i composicions com pels colors, 
aconseguint una visió única en cadascun d’ells per ser treballats amb molta 
imaginació. A aquesta la seva obra Coco, li ha posat per nom “Etiqueta 
Negra”.
Foto: Emili Rodriguez Herrero

Coco Gabriel i la seva pintura i llibre amb “Etiqueta Negra”

L’ Àliga de l’Amistat. Una joia de disseny d’Ana María 
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Els restauradors 
de Castelldefels
van celebrar la 
seva gran nit, a 
l’Hotel Playafels
 
La nit del diumenge 28 de novembre es tancà la tempo-
rada de la gran família que composen els restauradors de 
Castelldefels, amb la cloenda de l’edició XVII Trobades 
Gastronòmiques del Baix Llobregat, amb la conferència 
del xef FRAN LÓPEZ, que ostenta el reconeixement a la 
seva professionalitat amb dues estrelles Michelin.
L’acte, el gran acte, brillantment organitzat pel eficient 
equip del Gremi de Restauració, va tenir lloc als salons 
del recentment restaurat Hotel Playafels, on es van con-
gregar més de dos-cents convidats, que van gaudir d’una 
increïble vetllada de germanor, que va començar a les 
vuit del vespre i es tancava a prop de la una de la mati-
nada de dilluns.
Amb la presència del recentment reelegit president del 
Gremi, Manuel Àngel Ortiz Chumillas i de Maria Mi-
randa, alcaldessa de Castelldefels, la vetllada va transcó-
rrer amb absoluta joia, i gaudint de dos increïbles sopars, 
un en forma de pantagruèlic aperitiu i una segona en for-
ma de menú excel·lentment elaborat també per la cuina 
del restaurant Embarcadero, del mateix Hotel Playafels.
Es va allargar necessàriament el lliurament de premis i 
distincions, tenint en compte que calia recuperar els que 
no es van poder lliurar a la no celebrada reunió de l’any 

passat, per motiu del ple auge de la pandèmia que en-
cara ens segueix castigant. Molts van ser els guardonats 
amb els premis als establiments participants a La Ruta de 
la Tapa, edicions 2020 i 2021; l’elecció del millor cuiner, 
edició 2020 i edició 2021; Premis Cuiner dels dos anys; 
Premi Excel·lència a la trajectòria professional; Premis 50 
Aniversari a la professió; Premis als nous valors i premis 
a la fidelitat.

Aplaudiments, visques!, abraçades, moltes rialles, somriu-
res i, alguna que altra emotiva llàgrima. Els parlaments de 
rigor, i el desig generalitzat que, d’una vegada, el maleït vi-
rus ens deixi viure amb tranquil·litat i aquest sofert col·lec-
tiu de la restauració es pugui recuperar plenament i tornar 
a ser un referent de l’economia de Castelldefels. Va ser un 
desig generalitzat entre els assistents i que, de ben segur, es 
farà realitat i podrem gaudir el proper 2022.
Que sigui així!
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