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pilota, no reproduirà la retrans
missiódePuyal, comfeienaGiro
na, sinó la d’un conegut locutor
argentí, que retransmetungoldel
davanter a la selecció del Brasil.
Hi haurà més homenatges: “Per
als Estats Units hem fet una
adaptació d’un cupcake, per aMi
amihemrecuperat les postresVi
atge a l’Havana, per a Houston
les postres que vam crear per a El
Somni,Quingust té laLluna, per a
Turquia hem buscat el perfum
del Bòsfor i unes postres làcties
elaborades amb llet d’ovelles de
Turquia i figues tambéde la zona.
La gran varietat de productes

lactis va seduir Joan Roca en el
seu viatge prospectiu, com també
la riquíssima cultura gastronòmi
ca entorn del xai. Els tres ger
mans van viatjar a diferents zo
nes del país en moments dife
rents per conèixer millor la seva
cuina i també per rodar un docu
mental del tour d’aquest any, que
estarà centrat en cadascun
d’aquests tres viatges. Si el germà
gran va quedar fascinat per la ri
quesa d’herbes als mercats, al
mitjà , Josep, li va entusiasmar
recórrer alguns dels escenaris del
bressol de la cultura del vi a Tur
quia, però també viatjar a l’Ar
gentina un temps abans d’iniciar
la gira i provar vinsprocedentsde

vinyes a 3.000 metres d’alçària.
“Vaig recomanar a en Jordi anar
a una zona de la Capadòcia on
elaboren vins amb vasos des de fa
doscents anys; hempogut conèi
xer el procés d’elaboració del ca
fè turc; he tornat a visitar la zona
de Mendoza, a l’Argentina, i a
comprovat que hi ha hagut un
salt qualitatiu extraordinari ”.
La ruta, coincideixen els ger

mans, és l’ocasió ideal per unir
encara més l’equip. Una oportu
nitat per acostar a l’altra banda
del món l’essència de la seva cui
na a clients que no podrien des
plaçarse fins a Girona i que gau
diran dels sopars i també una bo
na manera d’estimular el talent
entre joves cuiners que rebran les
beques per completar la seva for
mació a Girona.
Explica Joan Roca que l’estiu

passat van aprendre molt sobre
gestió. “Lluny de casa sorgeixen
imprevistos i no sempre és fàcil
resoldre’ls. Aquesta vegada anem
unamicamés tranquils, perquè la
primera experiència ens ha ser
vit, però amb la mateixa il∙lusió
d’emprendre un viatge que sa
bem que ens enriquirà en tots els
sentits”. Entre una destinació i
l’altra hi haurà algun dia de des
cans que l’equip aprofitarà per
relaxarse i que els tres germans
ocuparan fent xerrades i visites
molt diverses. Els lectors podran
seguir els seus passos i llegir el
testimoni dels Roca en aquest
diari de la gira que s’anirà publi
cant diàriament al web de La
Vanguardia. Coneixeran què han
cuinat, on, com i les anècdotesdel
RocaTour 2015, tot explicat pels
artífexs del millor restaurant del
món. El viatge ha començat.c

Perquènohiha fruita
als restaurants?
Hodiuenels estudis: aEspanyaes
menja menys fruita del que seria
desitjable. Les teòriques cinc ra
cions de fruita i verdures que
l’OMS aconsella es practiquen
poc.Ésunallàstimaqueenunpaís
on hi ha fruita assequible tot l’any
es relegui aquest aliment a una
trista segona línia.
Una raó antifruita que s’esgri

meix de forma molt habitual és

que el seu gust no és el d’abans i
que és difícil trobar fruita de qua
litat... El temps i la comoditat són
altres raons poderoses. La nostra
societat adora el fàcil i immediat i
és més fàcil menjar un iogurt que
una taronja. Una altra raó que no
ha afavorit el consum de fruita és
la creença que la fruita de postres
és perjudicial. Una creença per
cert tan absurda com falsa. I pot

ser també falta certa creativitat
entorndela fruita.N’hihaproude
veure l’oferta dels restaurants per
comprendre que la fruita en mol
tíssims casos brilla per la seva ab
sència o es limita a una habitual i
grisa macedònia. En fi, no s’ha
d’oblidar que la fruita és un ali
ment amb un gran potencial vita
mínicquenonecessitanicoccióni
manipulació. La qual cosa no pot
dirsedetoteslesverdures. Jaque
aratenimtemps,procuremgaudir
delsavantatgesde la fruitaperquè
val lapenainclourelaalmenú.Ila
veritat,pelarunpréssecotallarun
trosdemelónoés tandifícil.c

Postres de raïm i meló
Tallemmigmeló blanc amb la culle
reta adequada en forma de boletes
i les posem en una enciamera. Fem
el mateix amb unmeló cantalup i
l’afegim a l’enciamera. Finalment
adjuntem el raïm:mig carràs de raïm
blanc i mig de raïmnegre. Preparem
lamescla de fruites amb un rajolí de
cava, 100150 cc de iogurt natural
líquid i unamica de suc de llimona.
Ho deixem a la nevera i ho servim
en una enciamera transparent on
es puguin veure els diferents colors
de la fruita. És saborós i vistós.
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El personal del restaurant Petit Duval

Alpotpetit...
Petit Duval, bona confitura
El modernitzat Passeig Marítim
deCalafell presenta un aspecte de
zona turística consolidada, amb
magnífics serveis públics i ex
cel∙lent infraestructura per gaudir
delMareNostrum.
Les terrassesde restaurants, ca

feteries, gelateries i un llarg etcè
tera d’establiments dedicats al tu
risme que visita aquestes platges
atapeeixen la façana marítima de
la població. Per això és reconfor
tant trobar,enuncarreradjacenta
l’esmentatPasseigMarítim,unpe
tit restaurant, d’estructura senzi
llíssima, el propietari de la qual té
l’afany de desenvolupar una cuina
treballada, digna i apartada dels
plantejamentsmerament turístics
habitualsenaquestesplatges.
El Petit Duval, projecte desen

volupat des d’aquest nefast 2013,
enplenacrisi, és lamaterialització
del somnideCarles Ivern.
Aquest jove cuiner vocacional,

lligat a la cuinadesdels setzeanys,
quanvaentrarcomasimplerenta
plats, després de passar pels fo
gons de Neichel a Barcelona i El

Rincón de Diego de Cambrils, va
decidir parar el campament en
aquesta població de la Costa Dau
rada. Sense més embuts que els
referits i, amb el suport de Federi
coHernández a la cuina i Arantxa
Ortiz a la sala, va emprendre

aquesta aventura fa un parell
d’anys, esforçantse a desenvo
lupar una cuina simple, basada en
bona matèria primera i escam
panthi intel∙ligents pessics de
creativitat.
Amb aquest plantejament els

migdies es compten per plens i no
ésestranyperquètantelmenúdia
ri com la carta presenten propos
tes interessants. El simple salmo
rejo; els excel∙lents falsos raviolis
de gambes; les magnífiques man
donguilles amb sípia; les verdures
en tempura fetes amb afecte, són
preludidepeixosalforndemagní
fica qualitat i bona fideuà.Menció
especialmereixen les postres: ori
ginals i elaborades a la casa, supo
senunplaerperals llaminers.Una
cuidada carta de vins sorprèn per
lavarietat.
Al pot petit hi ha la bona confi

tura. 5 aTaula vapensar en aquest
refrany quan després de veure la
senzillesa del local va poder assa
borir la cuina que s’hi desenvolu
pava. Petit Duval ofereix bona
confitura.c

Les platges de Calafell, de gran
tradició de residència familiar entre
la burgesia de la nostra població, són
ara objecte de visita per persones de
diverses procedències fonamentalment
nacionals. L’encant d’aquesta costa
ha perdut la seva entranyable acollida,
però tot i això la modernitat l’ha dotat
d’una infraestructura que la fa certament
pràctica.

LAURONA
La fresca garnatxa de la
Figuera i una carinyena són
la base del Laurona, vi que

es cria en bótes de
roure francès de 500
litres. S’aconsegueix
un vi suau i dens, on
es conjuguen la
calidesa del
territori amb una
riquesa de records
de fruites i espèci
es.
(14 €)

El 1999 el prestigiós viticul
tordelPrioratRenéBarbier
va fundar el Celler Lauro
na, ubicat a Falset, amb la
intenció d’explorar terrers
de la DOMontsant, un pro
jecte apassionant a què es
van incorporar, una dècada
més tard, JosepM.Mainat i
Toni Cruz.
Per l’elaboració dels seus
vins Laurona es nodreix de
raïm de finques de dife
rents pobles; un elencde vi
nyes de garnatxa de més de
50 anys procedents de la
Figuera de Montsant. La
resta són carinyena, caber
net sauvignon, sirà i merlot
plantats als pobles de
Falset, Darmós, Marçà i el
Molar. L’elaboració dels
vins va a càrrec de René
Barbier i del professor
d’enologia Fernándo Za
mora. L’objectiu és expres
sar amb la màxima puresa
les característiques de cada
terrer. En aquest sentit,
dins d’unamiríada d’aspec
tes, René i Fernando conre
en les vinyes de forma res
pectuosa amb el medi am
bient, seleccionen el raïm
gra a gra i realitzen una
vinificació de mínima in
tervenció. Passió iminucio
sitat que donen com a re
sultat alguns dels vins més
aclamats internacional
ment de la DOMontsant.

LAURONA

c/ Mallorca, 5
Calafell
Preu: 22 €
Telèfon: 977 693 903

PETITDUVAL

Elweb recollirà
les imatges i els
testimonis dels
germans durant la gira
que comencen avui

Valoració

Confort BNNN

Celler BBNNN
Servei BNNN

Valoració sobre 20

13

5 a Taula és un col∙lectiu format
per: Miquel Espinet, Sergi
FerrerSalat, Miguel Gay, Josep
Maria Sanclimens i Josep Vilella

5 A TAULA

NUTRICIÓ

RECOMANEM


