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Fruit d’anys 
excepcionals  

Varietats 
autòctones 

Equilibrat 
i sense arestes

El millor vi català 
de l’any

Fidelitat 
als orígens

BODEGAS COMENGE té en Don 
Miguel Comenge 2011 Reserva un 
dels vins de més alta gamma de la 
casa. De gran recorregut i gran estruc-
tura, que assegura una llarga vida en 
ampolla. Elaborat amb ull de llebre 
(90%) i cabernet sauvignon (10%). 
Ribera del Duero. Magnun 66,95 €. 

VINYES DOMÈNECH. Nova anya-
da de Teixar, a la DO Montsant. Vi 
negre elaborat a partir de garnatxa 
peluda. Compacte, amb notes de fos-
ca maduresa, la potència d’una fruita 
negra plena de sol i el capritx d’uns 
records de cuir i d’un fons de regalès-
sia. 45 euros.

AMB 12 MESOS de criança en ba-
rrica, Cantos de Valpiedra és net i 
cristal·lí, amb una intensitat de color 
mitjana-alta, llaminer i sense ares-
tes, igual que els cants de Valpiedra, 
que donen nom a aquest vi de Rioja. 
Finca Valpiedra ha renovat la seva 
imatge. 9 euros.

FINCA VILADELLOPS. Turó de les 
Abelles 2013 és un cupatge de gar-
natxa i syrah, al 50%, premiat amb el  
Gran Vinari d’Or. Un negre granat, 
amb aromes minerals i de fruita ne-
gra, potent en boca, llarg i saborós, 
amb notes de regalèssia i torrefactes, i 
amb un preu de 27 euros.

GRUPO CHIVITE llança Las Fieles 
Garnacha 2014. Color picota violaci 
i nas molt intens i llaminer, amb ex-
pressió fruitera i tocs florals i matís 
balsàmic. Sensacions de rodonesa, 
suavitat i frescor. Un vi de cos mitjà 
amb molt bona acidesa i tanins sedo-
sos. 13 euros.

NOVETATS editorials d’impres-
cindible lectura per als amants de la 
cuina i els fogons: 

DEl gran manual del cocinero 
Llibre il·lustrat de Marianne Mag-
nier Moreno per entendre i domi-
nar més d’un centenar de receptes 
imprescindibles de cuina. Inclou fo-
tografies, infografies i explicacions 
dels detalls de les tècniques i famílies 
d’ingredients. Un glossari il·lustrat 
per aprofundir en els conceptes cu-
linaris més importants. Planeta Gas-
tro. 29,95 euros. 

DPapilas y moléculas
François Chartier, l’inventor de la 
sommelieria molecular, presenta en 
aquesta obra una nova forma de con-
cebre la cuina i de crear maridatges 
aromàtics perfectes. La nova ciència 
aromàtica de Chartier descobreix el 
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LA NOVA Agenda dels Vins Cata-
lans torna amb l’objectiu de seguir 
donant a conèixer els vins de les 
denominacions d’origen catalanes, 
així com democratitzar aquest món 
a través d’un llenguatge professio-
nal però també fresc i apassionat. 
Un llibre que sorgeix del projecte de 
Patrícia de Golferichs UnDiaUnVi 
(undiaunvi.cat), iniciat a les xarxes 
socials. 

L’autora presenta de manera sin-
gular i pròxima 365 vins, un per cada 
dia de l’any. A més, hi ha recomana-

L’ESTOIG familiar, amb 3 am-
polles de 500 ml, ha sigut dis-
senyat per ser el regal perfecte 
per als amants de l’autèntic oli 
d’oliva verge extra (OOVE) ja 
que, en un mateix pack, es recu-
llen els matisos dels tres mono-
varietals del millor oli elaborat 
a la Hacienda Guzmán. Inclou 
l’aroma de HG Reserva Familiar 
Hojiblanco, l’exclusivitat de HG 
Reserva Familiar Manzanilla, i la 
suavitat de HG Reserva Familiar 
Arbequina.  

NATURAL. El formatge Neu del 
Cadí ha sigut guardonat amb la 
medalla de bronze en l’última edi-
ció de World Cheese Awards, un 
certamen que premia els millors 
formatges a nivell mundial. Neu 
del Cadí és un formatge de pasta 
tova i pell florida, desenvolupat 
amb motiu del centenari de la 
Cooperativa Cadí. El seu aspecte 
recorda els colors de la serra de la 
qual agafa el nom. El seu sabor 
procedeix de la llet que es recull 
diàriament a les valls de l’Alt Ur-

RES MÉS TRADICIONAL durant 
les festes nadalenques que els caganers 
que, durant aquests dies, estaran pre-
sents a les fires de tot Catalunya. Per 
a aquest 2017, segons l’empresa Ca-
ganer.com, de la família Alós-Pla de 
  T o r r o e l l a  d e 

M o n t g r í ,  q u e 
des de fa 25 anys 
elabora artesanal-

ment figures 
de  caganers 

populars que 
homenatgen  

p e r s o -
n a t g e s 
famosos, 

reals i de ficció, destacaran per la seva 
rellevància els Jordis (Jordi Sánchez i 
Jordi Cuixart), el del major Trapero, el 
del catalanet i la catalaneta i el pilar de 
4 dels castellers. També com a figures 
de l’any que es convertiran en nous ca-
ganers hi haurà els grans cuiners amb 
estrella: els tres germans Roca i Ferran 
Adrià. No hi podran faltar aquells que 
rendeixen homenatge als polítics cata-
lans com Anna Gabriel i Gabriel Rufián, 
i els internacionals Emmanuel Macron, 
Nicolás Maduro i Kim Jong-un. 

Les figures es fan de fang i estan ela-
borades artesanalment al taller de Torro-
ella de Montgrí. Els ultimen gràcies a la 
col·laboració amb entitats que treballen 
amb persones amb discapacitat, com són 
el Centre Tramuntana de Palafrugell i la 
Fundació Altem de Figueres. També 
col·laboren amb el centre penitenciari 
Puig de les Basses de Figueres.

cions de botigues i restaurants que 
disposen d’una oferta vinícola inte-
ressant. Aquest any s’hi afegeixen 
altres seccions, com ara curiositats 
del món del vi, restaurants il·lustrats 
i un índex alfabètic de cellers.

Tot acompanyat amb dibuixos de 
la il·lustradora Anna Rubio. 17,50 
euros.

Una altra opció és l’estoig Ex-
periencia HG, compost per qua-
tre referències d’oli d’oliva verge 
extra, els Reserva Familiar, mo-
novarietals d’Hojiblanca, Man-
zanilla i Arbequina, i el Cupatge. 
Quatre ampolles de 250 ml. Els 
preus són de 60 i 50 euros, res-
pectivament. 

gell i la Cerdanya, que es transfor-
ma en aquest formatge. Es tracta 
d’un formatge amb personalitat, 
tou, cremós, làctic al principi i que 
desenvolupa aromes més com-
plexes al llarg de la seva vida, que 
recorden la tòfona, alguns bolets i 
les pastures humides presents en 
aquesta zona del Pirineu.

Caganers populars Un vi 
per a cada dia

Per a amants 
de l’OOVE

Sabors 
del Pirineu

Grans cuiners   AgendaOli Formatge

EL PRÒXIM 26 de febrer es po-
sa en marxa la sisena edició del 
primer postgrau en Comunicació 
Gastronòmica i Enològica impar-
tit a Barcelona per la Universitat 
Abat Oliba CEU, que té com a ob-
jectiu donar resposta a les neces-
sitats comunicatives d’empreses 
del sector en una època en què la 
informació i la presència en xarxes 
socials s’ha convertit en una cosa 
imprescindible. 

L’objectiu del postgrau és for-
mar professionals avançats i auto-
suficients en la gestió de la comu-
nicació gastronòmica i enològica, 
capaços de transmetre missatges 
tant a nivell empresarial com de 
notorietat en els mitjans. Una 
tasca vital que a més, ha de res-
pondre a una situació en la qual 
el públic disposa cada vegada 
de més coneixements en aquest 
camp i demana millor informa-
ció. De quatre mesos de durada, 
el pla d’estudis comprèn quatre 
blocs: revolució gastronòmica, 
màrqueting, innovació i empresa 
gastronòmica, comunicació gas-
tronòmica i enològica i, finalment, 
l’elaboració d’un projecte profes-
sional de final de postgrau. 

En tots els casos, els temes són 
abordats tant des d’una perspecti-
va teòrica com a través del desen-
volupament pràctic de casos reals. 
Les classes estan impartides per 
professionals de primer nivell, es-
collits pel seu prestigi i trajectòria 
professional (www.uao.es).

Comunicar 
sobre vins i 
gastronomia 

El postgraumón dels sabors ocults dels aliments 
i el vi i l’harmonia entre tots dos, a 
través de l’anàlisi de les molècules 
dels aliments. Planeta Gastro. 29,95 
euros. 

DEtxebarri 
Bittor Arginzoniz, geni de la graella 
al seu restaurant Etxebarri, a Axpe 
(Biscaia), utilitza la tècnica culinària 
més antiga del món: el foc, amb grae-
lles i estris dissenyats per ell mateix, 
l’ús de fustes específiques i el millor 
producte. Així, Arginzoniz ha revo-
lucionat la manera de rostir la carn, 
el peix o les verdures. Jon Sarabia i 
Juan Pablo Cardenal. Planeta Gastro. 
60 euros. 

DAlimenta bien tu cerebro
El reconegut xef i neuròleg Miguel 
Sánchez Romera explica en aques-
ta obra com funciona el cervell i 

Dels rostits a la graella 
i les millors receptes 
de dolços, aquests  
llibres ensenyen a 
millorar i conèixer 
noves tècniques

l’impacte que té en l’alimentació. 
Recomana aliments beneficiosos i els 
que no ho són, i inclou receptes fàcils 
orientades a l’estimulació i el mante-
niment de la salut cerebral. Llibres 
Cúpula. 14,95 euros. 

DDulce
Llibre que recull les millors receptes 
dels grans mestres de la pastisseria del 
nostre país i que mostren la qualitat 
de la nostra cuina dolça, acompanya-
des del vi o de la beguda que millor 
harmonitza amb els sabors, aromes, 
textures i temperatures de les postres. 
Planeta Gastro. 29,95 euros. 

DQuè beure quan no beus
Meritxell Falgueras, periodista i som-
melier, explica en aquesta obra com 
es va comprometre a pensar com ma-
ridar la vida sense alcohol i presenta 
suggerents propostes fàcils de pre-
parar. Es tracta de begudes zero que 
estimulen els sentits al mateix temps 
que milloren la vitalitat, clàssiques o 
avantguardistes, senzilles o tan so-
fisticades com el millor vi. Col·lecció 
Cooked by Urano. 19 euros.

ESPECIALITATS. No hi ha res com 
un bon escenari per dir adeu a un any 
sencer i celebrar l’arribada del 2018, 
entre provocadores incerteses i bons 
desitjos. 

Entre les propostes destacades 
per crear una experiència inoblida-
ble hi ha la del Monument Hotel, 
que celebrarà un especial sopar de 
Cap d’Any al Restaurant Oria amb 
un paquet que inclou allotjament a 
la Júnior Suite, esmorzar americà i 
amenity a l’habitació, a l’arribada, 
amb regal sorpresa. El sopar tindrà 
lloc a l’Oria, de la mà de Martín Be-
rasategui i dels seus aplaudits plats. 
El restaurant Lasarte, també en mans 
del reconegut xef Martín Berasategui, 
ha preparat una proposta de sopar 
amb plats de gran creativitat  com el 
ravioli d’estofat de wagyu, o el filet de 
cérvol al carbó.

Per la seva part, el Mandarin 

HOTELS

Propostes 
per al Cap d’Any

Oriental, de Barcelona ofereix cuina 
d’avantguarda per acomiadar l’any. 
Sota l’auspici de Carme Ruscalleda 
–i el seu equip– la xef amb 7 estre-
lles Michelin ha preparat diferents 
propostes per acomiadar 2017, 
dissenyant una carta de nom bo-
nic i impacte gustatiu: La caixa de 
propòsits per a 2018, chawanmushi 
trufat, taco de llamàntol o Des de la 
mirada d’un nen; propostes per des-
cobrir i paladejar en l’entorn màgic 
del restaurant maridant amb la nit 
més màgica de l’any.

L’Hotel W Barcelona ofereix tam-
bé en aquestes dates experiències 
extraordinàries en els seus diferents 
espais per celebrar el Cap d’Any. 
Segons fonts de l’hotel, “tindrem 
la millor festa de Cap d’Any que 
s’hagi fet a l’establiment des del 
2009”. Així, en uns dies, l’hivern es 
vestirà de blanc per a un sopar de 

gala i el xou de Cap d’Any Whiteout, 
una experiència al més pur estil W 
combinant plats exquisits, actua-
cions, música, amb vistes singulars 
al mar i Barcelona. Els diferents es-
pais de l’hotel tindran esdeveniments 
especials per als que vulguin entrar 
ballant al 2018.   

Un dia clau al 
calendari és el de la 
nit de Cap d’Any, 
un moment que 
il·lumina, com pocs, 
el futur

Oli

MARCOS FUEYO


