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PASTÍS DE GALETES 
I XOCOLATAINGREDIENTS 

•	3 ous

•	125 g de mantega

•	5 cullerades de sucre

•	150 g de xocolata per a rebosteria

•	200 g de galetes rectangulars

•	200 ml de llet (1 tassa)

•	2 cullerades de conyac

ELABORACIÓ

Posem la xocolata i la mantega a desfer (al bany maria o bé al microones); 
un cop desfeta, hi afegim 3 cullerades de sucre i els rovells d’ou (d’un en 
un). Muntem les clares a punt de neu i les hi afegim amb molt de compte. 
Folrem un motlle amb paper. Barregem la llet amb la resta del sucre i el 
conyac i remullem les galetes. Primer posem un capa de galetes al motlle i, 
a sobre, una capa de xocolata, i repetim l’operació fins a acabar les galetes. 
Ho guardem a la nevera una hora i després ho cobrim amb la cobertura de 
desfer la xocolata amb la mantega. Després hi podem fer unes ondulacions 
amb la forquilla per a adornar-ho. També ho podem decorar amb uns Laca-
sitos si és per a la mainada.
Consell:
Si n’ha de menjar la mainada, no hi poseu conyac; es pot substituir per mel.

Hortènsia Sorolla

CALAMARS FARCITS DE 
BOTIFARRA DE PEROL I 
GAMBES, AMB MELMELADA 
DE CEBA I CARXOFES
Josep Jacomet i Viader

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES

•	Calamars

•	Botifarres de perol

•	500 g de gambes pelades

•	Grans d’all

•	Una ceba

•	Unes branquetes de julivert

•	1 kg de carxofes (petites i ben 

tendres)

•	Oli d’oliva

•	Sal

•	Pebre

•	Vi ranci (un got petit)

ELABORACIÓ

Primerament caramel·litzem la ceba en una cassola a foc molt lent. Tot se-
guit saltem en una paella les botifarres de perol, prèviament esparracades, 
la meitat de les gambes, l’all i el julivert, i hi afegim dues cullerades de la 
ceba que hem caramel·litzat. Farcim els calamars i els posem a la cassola 
amb la resta de la ceba, les gambes, el got de vi ranci, l’all i les carxofes, 
que haurem escaldat abans. Deixem que faci xup-xup entre 15 i 20 minuts 
i ja ho podem servir.

Bon profit!

PER A LA COBERTURA

•	100 g de xocolata

•	1 cullerada de mantega
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Gastronomia

La collita d’enguany

Actualment, a mitjan novembre, la verema ja s’ha acabat 
i podem començar a treure les primeres conclusions de 
com ha anat.

Aquest any ha estat força difícil per diferents raons: les 
àrees vinícoles de l’Alt Empordà han patit els efectes del 
devastador incendi, mentre que la meteorologia no ha 
acompanyat enlloc. 

Podem diferenciar dues zones dins la denominació 
d’origen Empordà en funció dels elements que han influït 
en el raïm i el que s’ha obtingut. 

Primer parlarem de l’àrea de Calonge. Allà la verema ha 
estat molt abundant. No obstant això, la regió ha patit una 
severa sequera, i aquest fet s’ha traduït en un fruit que no 
ha estat del tot ple i al qual ha costat madurar. Els produc-
tors haurien agraït les típiques pluges de mitjan agost, ja 
que amb aquestes no s’haurien produït els problemes que 
ara hi ha; és evident que perquè el raïm s’ompli cal aigua, 
però també la necessita per a madurar; amb sol no n’hi ha 
prou. 

D’altra banda, tenim la zona de l’Alt Empordà, on pre-
veien una collita de molt bona qualitat, però ha estat es-
cassa. Les estimacions fetes revelen que s’ha reduït un 30% 
respecte a la de l’any passat. Aquest fet respon a diversos 
factors.

Primerament, meteorològics: la forta pedregada que va 
haver-hi durant la primavera va afectar els ceps en flor, de 
manera que reduí la quantitat de raïm inicial. Això també 
es pot interpretar positivament, ja que en tenir pocs fruits 
la vinya no ha patit tant i el fruit pot ser de més qualitat. 
Un altre fenomen va ser la forta calor i la sequera, que, tot 
i no haver estat tan intensa com a l’àrea del Baix Empordà, 
també hi ha tingut repercussió. Cal destacar, però, que les 
pluges d’uns dies abans de començar la collita van tenir 
una incidència molt bona en el final de la maduració.

Un altre tipus de factor, 
com ja hem avançat, ha 
estat el devastador incendi 
del mes de juliol. Aquest 
ha tingut molta repercussió 
en les vinyes, sobretot les 
d’Agullana, que s’han vist 
terriblement afectades. 

L’últim tipus de factor 
correspon a l’estat sanitari 
del raïm. Aquesta és una 
part molt important, que 
esdevé determinant en la 
qualitat de la collita, i, pel 
que sembla, enguany ha es-
tat òptim. 

La natura ja ha fet la seva 
feina al camp, on l’home 
pot incidir ben poc. Té ca-

pacitat de fer tractaments al cep, però pel que fa a la mete-
orologia o als incendis, malgrat ser de responsabilitat hu-
mana, no hi ha gaire res a fer. Ara toca treballar als cellers 
el producte que ens ha donat la natura i fer-hi una bona 
feina. És molt important fer un bon premsatge, controlar 
bé la fermentació, seleccionar bé les bótes per tal que do-
nin un valor afegit al vi... És hora que l’enòleg desplegui 
les seves habilitats i, de mica en mica, vagi creant el vi que 
d’aquí a poc temps podrem començar a tastar, i així po-
drem valorar finalment si ha estat una bona collita. 

CONRAD JOHERA
SOMMELIER




