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PILAR VERDAGUER

Tallem el pollastre a octaus. Salpebrem els talls i tot seguit els enfarinem 
per tal de posar-los en una paella amb oli i enrossir-los. Un cop ben ros-
sos, els reservem en una cassola. Salpebrem les gambes, les enrossim a la 
paella i també les reservem. A la mateixa paella, hi sofregim més tard les 
cebes i les tomates i hi afegim una cullerada de farina i mig got d’aigua. 
Ho deixem coure uns 5 minuts i ho tirem a la cassola amb el pollastre. 
Posem la cassola al foc i ho deixem coure tot, a poc a poc, uns 30 minuts. 
Un cop passat aquest temps, posem el pollastre en una altra cassola, i el 
que queda en la primera ho convertim en salsa, ho posem pel damunt del 
pollastre i, després, hi col·loquem les gambes. En un morter piquem el alls i 
les ametlles, hi barregem el vi ranci i ho tirem a la cassola; ho deixem coure 
uns 10 minuts a foc lent. Abans de servir-ho, cal tastar el punt de sal. Si la 
salsa ens ha quedat molt clara, hi barregem una mica de farina.

Que vagi de gust!

POLLASTRE AMB GAMBES

> 1 pollastre i mig
> 20 gambes
> oli d’oliva
> 100 g de farina
> 2 cebes
> 3 grans d’all
> 6 tomates madures
> 1 got petit de vi ranci
> 6 o 7 ametlles torrades
> sal i pebre

UNES BONES RECOMANACIONS

Creieu-me, per a un bon arròs o un bon guisat, la base principal és un bon 
sofregit, fet amb un bon oli d’oliva, ceba, tomata i sal. El secret d’un bon 
guisat és començar-lo amb un bon sofregit i acabar-lo amb una bona 
picada, complement central de moltes salses. Per a 
una bona picada, utilitzarem alls, julivert, ametlles 
torrades, una torrada de pa fregit i sal.

LLOM AMB TARONJA

> 1 kg de llom fresc de porc
> 3 taronges de fer suc
> 1 copeta de conyac
> 3 cebes grosses
> sal, pebre i oli

Salpebrem el llom, l’enrossim en una cassola i hi afegim ceba tallada 
en juliana. Una vegada agafi una mica de color, hi aboquem el conyac 
i una mica d’aigua i deixem que cogui. Traiem el llom per refredar-lo i 
el tallem a rodanxes finetes. Espremem la taronja, n’afegim el suc a la 
cassola on tenim la ceba i ho triturem tot ben finet amb la batedora. A 
la salsa resultant hi afegim el llom tallat perquè faci un últim xup-xup 
i ja el tenim llest per a emplatar. El podem servir acompanyat de puré 
de patata.

Bon profit!

PILAR VERDAGUER
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Fines bombolles daurades, fresques i delicades; així po-
dríem definir les sensacions amb el cava.

El cava es relaciona tradicionalment amb la festa, sobretot 
amb les festes de Nadal. A totes les cases, en aquestes 
dates, podem trobar una ampolla de cava a la nevera per 
a brindar amb els amics i familiars. I, com és natural, els 
dinars de festa major sempre s’acaben alçant una copa de 
cava, encara que el consum es va generalitzant i ja no es-
perem que hi hagi cap celebració especial, sinó que, en una 
senzilla trobada d’amics, obrim una ampolla de cava.

A Catalunya el cava ha estat un vi de llarga tradició. Quan 
la gent de fora arriba aquí, se sorprèn de la facilitat que 
tenim per obrir un cava; així, per acompanyar un bon àpat, 
celebrar una trobada, una alegria, brindem amb cava.

Hi ha un cava per a cada ocasió i menjar. Mentre que bus-
quem els més frescos i joves per a l’aperitiu i els primers 
plats lleugers, podem continuar amb els de llarga criança 
per a plats més contundents i amb caves dolços per a 
acompanyar les postres més delicades i per a una bona 
sobretaula. Això sí, servim-lo sempre a la temperatura 
adequada i en copes de vidre tipus flauta, allargades i una 
mica obertes de la boca.

Podem dir sempre que el cava és un vi amb una elabora-
ció especial. A l’hora del tast, el diferenciem d’altres vins 
perquè té, evidentment, un gas carbònic, unes bombolles 
que, com més petites siguin, ens indicaran que la criança 
és més llarga i de més qualitat. El color serà des d’un groc 
pàl·lid en els més joves fins a un groc palla en els que tenen 
un envelliment més llarg. La frescor del gas amb l’acidesa i 
la fructuositat de les varietats ens produeix una sensació 
agradable i fresca a la boca, que s’anirà fent més complexa 
amb l’envelliment que s’hi ha donat.

Com tants altres productes, el cava també experimenta 
canvis, segons les modes: si abans els caves semisecs i 
dolços eren els més habituals i els més venuts, ara tenim 
dificultats a l’hora de trobar-ne, i més si els busquem de 
qualitat. Actualment vivim l’època dels bruts i bruts nature, 
amb la creixent demanda del cava rosat, un producte que 
fa alguns anys probablement ni es coneixia i ara, a causa 
dels esdeveniments socials que veiem per televisió, va 
guanyant adeptes.

La llegenda ens explica que un frare benedictí, dom Pé-
rignon, fou el qui va descobrir, per casualitat, l’elaboració 
del vi escumós a la regió de la Xampanya (França). Però els 
estudis de microbiologia de Louis Pasteur aplicats al vi, que 
van donar la clau per a la segona fermentació en l’ampolla, 

LES BOMBOLLES DE LA FESTA: EL CAVA

i la utilització del tap de suro, que fa que no es perdin les 
bombolles, van fer néixer el que s’anomenaria «mètode 
tradicional», que consisteix en una segona fermentació, a 
partir d’un vi base, a l’ampolla.

El cava és un vi blanc elaborat a partir de tres varietats 
principals, macabeu, xarel·lo i parellada, tot i que també hi 
ha altres varietats permeses; la més important i coneguda 
és probablement la varietat chardonnay. Un cop elaborat 
el vi base, es posa a l’ampolla que ha de servir per a fer la 
segona fermentació i l’envelliment, que com a mínim ha 
de ser de nou mesos. 

El cava es pot classificar, segons el temps d’envelliment, 
en jove, reserva i gran reserva, i, segons el grau de sucre 
que tingui, serà brut nature, extrabrut, brut, sec, semisec 
o dolç.

La denominació d’origen «cava» és probablement la més 
efímera de l’Estat espanyol, ja que abraça pobles de zones 
tan distants com poden ser el Penedès, l’Empordà i part de 
la Rioja, d’Aragó, del País Valencià, de Navarra, d’Àlaba i fins 
hi tot d’Extremadura, malgrat que la major part (gairebé 
un 95%) s’elabora a la comarca vinícola del Penedès, en 
què cal destacar Sant Sadurní d’Anoia, on les empreses 
elaboren un 75% de la producció de cava.

Alcem, doncs, les copes i brindem per la felicitat!
Salut!

CONRAD JOHERA
SOMMELIER

Per a més informació sobre vins i tallers de tast, podeu contactar amb 
nosaltres a multievents@telefonica.net 


