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Alimentació amb Qualitat Catalana

La gastronomia catalana és extraordinàriament rica i alguns dels nostres 

cuiners són avui a l’avantguarda de la cuina internacional. I si en una 

cosa coincideixen els gurús de la cuina catalana, és a destacar les 

matèries primeres, com a eines fonamentals de l’èxit dels seus plats. 

Productes que acostumen a ser de proximitat, amb una qualitat 

excel·lent, i a l’abast de totes les butxaques.

Perquè el nostre mercat, ric i variat, ofereix grans productes de l’hort, 

la mar i la muntanya. Productes com els embotits, l’oli, la carn, el peix, 

els fruits secs, les fruites, les verdures... Tots ells, tan presents en la 

nostra cultura i les nostres taules.

A més, Catalunya es distingeix per la seva gran tradició vinícola. Així 

doncs, podem acompanyar els nostres àpats amb vins, caves i licors 

magnífics, a preus més que raonables.

Són els productes de la nostra terra. Productes per als paladars més exigents.

Platja de la Nova 
Mar Bella 

Espigó Bac de Roda 1.
 www.elboo.es
info@elboo.es
93 225 0100

Com cada any al BOO Restaurant & Beach Club 
ens preparem per rebre les festes 

nadalenques com es mereixen.

Per això hem preparat menús i celler especials per a les dates més assenyalades
i un gran Sopar de Gala per a la nit més màgica, la de Cap d’Any. 
També poden venir a degustar el nostre Nou Menú Del Xef per tan sols 29,95€ 
així com la nostra nova proposta gastronòmica hivern 2018.
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Taronges i mandarines 
del camp a la taula en 24 hores

taronges de qualitat minimitzant l’ús 
de substàncies químiques. Totes les 
actuacions del pagès al camp estan 
supervisades per un tècnic agrícola 
autoritzat. Es passen analítiques 
d’aigua, de fulla, de terra, i de residus 
en fruit abans de començar la collita.
Les fruites de Mami Taronges es 
cultiven a diverses finques d’Alcanar, 
entre la serra del Montsià i la badia 
dels Alfacs, on hi ha un microclima 
excel·lent per als cítrics. L’aigua prové 
de pous propis i es fa servir el goteig 
per un millor aprofitament.

L’empresa, que ja té onze anys d’expe-
riència en la venda online, aposta a 

Mami taronges és una empresa familiar dedicada al cultiu 
de cítrics amb onze anys d’experiència en la venda online

Els productes estrella de Mami Taron-
ges són les mandarines Clemenules i 
taronges de diferents varietats, d’entre 
les quals en destaca la taronja Navela-
te (originària d’ Alcanar) de pell suau 
i llisa, una polpa amb molt de suc i 
una relació entre el sucre i l’àcid que 
conté que fa que estigui a l’alçada dels 
paladars més exigents. 

La garantia de qualitat dels productes 
que comercialitza Mami Taronges ve 
avalada pel certificat de Producció 
Integrada. Aquest sistema de cultiu 
permet respectar el medi ambient, la 
salut del productor i la del consumi-
dor. Així, es produeixen mandarines i 

www.mamitaronges.com
626 060 300

més per la venda directa, sense inter-
mediaris; pels productes de proximi-
tat i locals; per la sostenibilitat en la 
producció; i per la consciència dels 
productes de temporada. 
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El bressol de la tradició torronaire

El Nadal es sinònim de vetllades 
al voltant d’una bona taula. De 
reunions familiars i amb amics. 
De distensió, riures i records. De 
formular nous propòsits i de gaudir 
d’àpats que hom prepara especial-
ment per a l’ocasió i que troben en 
les postres el seu millor colofó. Els 
dolços són les postres nadalenques 
per excel·lència i el torró, el màxim 
exponent de les Festes. 

Amb nom propi
De torrons n’hi ha de molts tipus, 
però si hi ha un que compta amb 
un nom propi arreu de Catalun-
ya és el que s’elabora al municipi 
lleidatà d’Agramunt, una joia 
elaborada a partir d’ingredients de 

ció. La fórmula de l’èxit rau en una 
acurada tria dels ingredients i una 
preparació lenta i exacta del grup de 
mestres artesans que s’encarreguen 
personalment de torrar les ametlles 
i les avellanes primer i de coure i 
blanquejar la mel després, barre-
jant-la amb la clara d’ou batuda 
per, finalment, tirar les avellanes i 
ametlles per sobre. Tot un procés 
artesà que durant els darrers anys 
ha anat incorporat les noves tec-
nologies en el seu si, quelcom que 
l’ha revalidat com a epicentre de 
l’economia local i estendard de la 
indústria del territori.

Agramunt és conegut arreu gràcies al seu torró, 
un dolç amb una qualitat suprema l’elaboració 
del qual es remunta quatre segles enrere

primera qualitat com les ametlles, 
les avellanes, la mel, el sucre i la 
clara d’ou, barrejats i disposats 
entre oblees. Uns ingredients de 
la terra que ja estaven presents 
en les primeres civilitzacions del 
Mediterrani i que perduren fins als 
nostres dies, d’aquí que el binomi 
torró-Agramunt sigui indivisible 
i que el municipi sigui conegut 
per la seva tradició torronaire, la 
qual es remunta al S.XVIII. Una 
tradició i una qualitat que el va fer 
mereixedor del distintiu Indicació 
Geogràfica Protegida (IGP), atorgat 
per la Unió Europea l’any 2001.

Generació rere 
generació
L’elaboració del Torró d’Agramunt 
ha perdurat generació rere genera-

La tradició 
torronaire 
del municipi 
d’Agramunt es 
remunta al S.XVIII

CONSELL REGULADOR IGP 
TORRÓ D’AGRAMUNT

www.igp-torrodagramunt.com

Una mica d’història
Les primeres notícies documenta-
des del Torró d’Agramunt correspo-
nen a les darreries del segle XVIII. 
Mica en mica, l’ofici de torronaire 
va passar a ser l’ocupació principal 
d’algunes famílies. A finals d’aquell 
segle l’ofici ja estava força arrelat a 
la vila, a la qual cosa també va con-
tribuir la feina divulgativa d’aquelles 
primeres famílies torronaires, les 
quals donaven a conèixer el produc-
te a les fires, mercats i aplecs que se 
celebraven arreu del territori, inclo-
sa la fira de Nadal de Barcelona, la 
qual va suposar la consagració d’un 
dolç la fama del qual perdura fins als 
nostres dies.

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya
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Cafès Caracas es prepara per endolcir el Nadal 
amb els seus tradicionals torrons artesans

torrons que van des dels clàssics de 
crema cremada o d’Alacant, fins als 
de xocolata amb ametlles o avella-
nes i els trufats amb algun licor com 
cointreau, whisky o mar de cava.

es fa manualment. Es caracteritza 
per tenir una acidesa molt pronun-
ciada, amb molta complexitat en 
boca i notes cítriques. 

A la carta dels Cafès Caracas en des-
taquen a més a més les 6 varietats 
de cafès d’origen de la més alta qua-
litat: Colòmbia, Costa Rica, Kènia, 
Perú, Papua Nova Guinea i Etiòpia. 
I menció especial mereixen també 
les càpsules compostables amb cafè 
orgànic, que permet degustar el 
millor cafè tot contribuint a un món 
més ecològic i sostenible. 
I per demostrar encara més el seu 

El cafè de Nadal d’enguany serà el Kènia Ndundu, 
un cafè de finques excepcional per als més sibarites

6 varietats de cafès 
d’origen i càpsules 
compostables, les 
principals novetats 
d’enguany

Pel que fa al tradicional cafè de 
nadal que llença cada any Cafès Ca-
racas, és el torn del Ndundu, un cafè 
de Kènia, elaborat a una petita finca 
envoltada de terra volcànica on tot 

www.cafescaracas.com

compromís social, Cafès Caracas 
col·labora en projectes de soste-
nibilitat per països productors de 
cafè mitjançant l’Associació Cafè 
Mundi, que aporta ajudes econòmi-
ques en àrees de sanitat, educació i 
agricultura.

Cafès Caracas, amb més de mig 
segle de tradició als barris barcelo-
nins, ja ho té tot a punt per Nadal 
amb els seus tradicionals torrons ar-
tesans elaborats en un obrador pro-
pi. Tant a les 40 botigues que té a 
l’àrea metropolitana com a la botiga 
online www.cafescaracas.com, s’hi 
poden trobar una gamma diversa de 
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“El respecte al medi ambient és clau 
per entendre els nostres vins”

És per això que els seus vins són 
biodinàmics, d’entre els quals en 
destaquen els Caps de Ruc negre 
i blanc joves i els Jaume Giral, els 
únics Reserva i Gran Reserva de tota 
la DO Montsant.

- Què és l’agricultura biodinàmica i 
com influeix en els vins que elabo-
ren al celler?
És aquella que dóna un valor afegit 
al nostre entorn. Respecta les fases 
de la natura i es fixa en les fases 
lunars per dur a terme totes les 

mateixes varietats. Però treballem 
amb d’altres DOs com la DOQ 
Priorat o la DO Terra Alta.

A Ronadelles gairebé tots els vins 
són de les varietats autòctones: 
garnatxa i samsó pel que fa al vi 
negre i garnatxa blanca i macabeu 
amb el vi blanc. 

- Quines activitats organitzen per 
donar a conèixer els seus vins?
L’activitat principal és la visita a 
la vinya i les sales de criança, que 

El Celler Ronadelles neix l’any 2002 amb l’objectiu de fer vins de qualitat 
a l’abast de tothom, tot respectant la terra i qui la treballa.

tasques al camp i, en el nostre cas, 
durant l’elaboració del vi, fins el dia 
de l’embotellat. Aquest respecte al 
medi ambient és clau per entendre 
els nostres vins i estem convençuts 
que n’afecta a la seva qualitat.

- Quines són les característiques 
principals de la DO Montsant i amb 
quines varietats hi treballen? 
Ens encanta la seva versatilitat, és 
una zona amb una diversitat de sòls 
envejables que permeten fer vins 
completament diferents amb les www.ronadelles.com

culmina amb un tast dels vins 
superiors. “Cap de Ruc a Cegues” és 
un tast a cegues dels nostres vins. I 
el 22 i 23 de desembre iniciarem les 
primeres visites teatralitzades.

Eva Prim, 
enòloga de Celler 
Ronadelles
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Denominació d’Origen Montsant

Però no només la vinya influeix en 
el producte final. Els elaboradors 
són claus. I així ho ha volgut deixar 
clar la DO Montsant amb la seva 
darrera campanya, Som Montsant. 
Fem Montsant, que busca precisa-
ment donar visibilitat a les persones 
que hi ha darrere la DO, aquells 
homes i dones que amb els seus 
cellers i la seva feina li donen vida i 
la doten de sentit i prestigi.  

La DO Montsant vol transmetre 
el seu costat més humà per donar 
tota la importància que els seus 
elaboradors es mereixen, i per 
continuar apropant-se al públic 
local, un dels mercats més valorats 
per la DO gràcies a la proximitat 
i la importància de revaloritzar el 
producte local i de qualitat. 

Ara que s’apropen les dates 
nadalenques, els vins de la De-
nominació d’Origen Montsant 
s’han guanyat un lloc a les nostres 
taules. Pel seu esforç per tirar 
endavant una zona vinícola. Per la 
seva bona feina i la transparència 
cap al consumidor. I, és clar, per 
l’excel·lència d’uns vins reconeguts 
arreu del món i que estan fets amb 
la perfecta combinació de qualitat i 
amor pel territori. 

Sinònim d’excel·lència, transparència i màxima qualitat

www.domontsant.com

La Denominació d’Origen Montsant 
treballa des de fa temps per oferir 
als seus consumidors els millors 
productes, amb garantia d’origen i 
qualitat. I per aconseguir el màxim 
grau d’excel·lència és imprescindible 
començar per l’autoconeixement. 
La DO Montsant fa 10 anys que tre-
balla en col·laboració amb l’INCAVI, 
l’Institut Català de la Vinya i el Vi, 
i el VITEC, el Parc Tecnològic del 
Vi de Falset, en diversos projectes 
que busquen precisament arribar 
al màxim grau d’autoconeixement 
per tal d’aprofundir en el vincle del 
vi amb el territori, refermar-ne la 
identitat i explotar-ne el potencial 
vitivinícola de la zona. 

A partir d’aquests primers estudis, 
la DO Montsant es proposa conèixer 
a fons com són les seves garnatxes 
i carinyenes -les varietats més re-
presentatives del territori- i quines 
diferències presenten en funció de 
la zona on es troben plantades. 

Les valoracions dels resultats 
obtinguts presenten diferències que 
van des de la coloració, l’acidesa 
o el grau alcohòlic, fins a matisos 
que afecten el volum en boca, la 
presència de notes florals o fruita... 
En definitiva, vins diferents en 
funció de la zona on creix la vinya, 
enriquint així la varietat vinícola de 
la DO Montsant. 

Els projectes de zonificació i caracterització 
de garnatxes i carinyenes parteixen de 
l’anàlisi de diferents paràmetres com 
el clima, el paisatge o els sòls, i han portat 
als experts a establir una primera divisió 
de la DO Montsant en 6 zones diferents.

Els cellers de la DO Montsant, en un acte promocional per a professionals al TNC el desembre de 2017
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