
Netegeu els espinacs, bulliu-los fins que quedin al dente i reserveu-los. 
Eixugueu el bacallà, enfarineu-lo i fregiu-lo sense que quedi daurat. 
Desfeu la mantega en un cassó de fons gruixut, afegiu-hi la farina, reme-
neu-ho amb un batedor, afegiu-hi el brou de bacallà 
i la crema de llet, deixeu-ho reduir i afegiu-hi els alls 
tendres passats per la batedora. Un cop reduïda la 
salsa, retireu-la del foc, afegiu-hi els rovells d’ou i 
remeneu-la bé. Col·loqueu els espinacs, ben esco-
rreguts i una mica trinxats, al fons d’una plata per 
a anar al forn; el bacallà, damunt el llit d’espinacs. 
Tireu la salsa per sobre del bacallà i espolseu-hi un 
xic de julivert trinxat. Poseu-ho a gratinar.

Salut!

CRISTINA FERRER I MIQUEL
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Picarem la ceba i 3 o 4 grans d’all, ho fem sofregir en una cassola amb 
poc oli i més tard hi afegim les tomates trinxades. A continuació po-
sem una mica d’oli en una paella, amb el foc fort, i anem enrossint els 
llagostins, els escamarlans, les sèpies,  les salsitxes, el pollastre, el conill 
i els bolets. Fet això, ho posarem a la cassola i hi afegirem les herbes. 
Tot seguit bullim els musclos, els cargols i els peus de porc, tot per 
separat. Els peus, un cop bullits, els tallem en dos 
talls; després ho posem tot a la cassola, a foc fort, 
i hi afegim el got de conyac. En un morter, xafem 
els alls, les ametlles, les avellanes, els pinyons i hi 
afegim una mica d’aigua i el vi blanc fins a formar 
una pasta; tot seguit ho posem a la cassola. Un cop 
ho tenim tot a la cassola, mirem si fa falta aigua, hi 
afegim sal i pebre i ho deixem coure fins que estigui 
a punt. Serviu-ho calent.

Que vagi de gust!

JOSEP JACOMET I VIADER

 MAR I MUNTANYA
- 6 escamarlans grossos
- 6 llagostins
- 6 sèpies petites
- 36 musclos
- 60 cargols
- 6 salsitxes
- 600 g de conill (a talls)
- 1,5 kg de pollastre (a talls)
- 500 g de bolets
- 3 peus de porc
- 1 ceba
- 4/5 tomates madures
- 6/7 grans d’all
- 30 g d’ametlles
- 30 g d’avellanes
- 30 g de pinyons
- Oli d’oliva
- 1 got petit de conyac
- 1 got petit de vi blanc
- Sal i pebre
- Herbes (llorer, farigola)
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BACALLÀ AMB MUSSOLINA
D’ALLS TENDRES

- 700 g de filets de bacallà remullat 
- 200 cl de crema de llet
- 8-10 alls tendres
- 50 g de mantega
- 40 g de farina
- 1 kg d’espinacs
- 2 rovells d’ou
- 500 cl de brou de bacallà

    BROU
- 1 ceba i 2 alls tendres
- 1 pastanaga
- julivert
- 1 tros de bacallà
- unes gotes d’oli
- sal (poca)
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Grecs, romans, monjos... La 
història de la vinya a les 

nostres contrades va lligada a 
la cultura del vi i comença amb 
l’arribada del grecs a Empúries, 
que la porten amb ells. A partir 
d’aquí, per les qualitats del ter-
reny i del nostre clima, la vinya 
va prosperant i es converteix 
en un cultiu molt important a 
l’Empordà, fins que el desco-
briment de la fil·loxera en una 
vinya de Rabós, l’any 1879, en 
trenca la prosperitat.

El moviment cooperatiu a 
principis del segle XX fa re-
vifar aquest cultiu i li atorga 
novament importància, fins 
a arribar als nostres dies, en 
què la denominació d’origen 
Empordà està aconseguint un 
reconeixement mundial, amb 
el referent de la qualitat i d’un 
terreny heterogeni que permet 
una gamma de vins difícil de 
trobar en altres indrets, marcats 
per una característica única de 
la nostra zona que els dóna un 
toc de personalitat: la tramun-
tana, molt beneficiosa per al 
vinyar de l’Empordà, perquè 
evita que els paràsits s’instal·lin 
als ceps.

Desprès d’un cert alentiment 
de les activitats promocionals 
per part del Consell Regula-
dor, actualment podem trobar 
una gran implicació en aquest 
aspecte, de manera que es 
converteix en una passarel·la 
a la innovació i punt de refe-
rència per al coneixement dels 
productes vinícoles de la nostra 
terra.

La nostra denominació d’origen: Empordà

Una mostra d’aquest dina-
misme ha estat impulsar la re-
forma de la llei, que ha permès 
que vuit poblacions del Baix 
Empordà puguin emparar els 
seus vins en la DO Empordà, 
cosa que abans era restringida a 
les poblacions de l’Alt Empordà 
inscrites en aquest consell.

La DO Empordà és pro-
bablement una de les més 
innovadores, ja que de bon 

començament ha permès que, 
desprès d’experimentar en va-
rietats de raïm, si els resultats 
són bons, aquestes varietats 
siguin autoritzades per a poder 
elaborar vi, tot i que el Consell 
Regulador recomana utilitzar 
varietats autòctones.

Les varietats de raïm recoma-
nades a l’Empordà per a elabo-
rar vins negres són el Samsó (o 
Carinyena), que és la que té la 
major part del cultiu, seguida 
del Lledoner (o Garnatxa ne-

gra), que també s’utilitza per 
a vins rosats de molta qualitat. 
Altres varietats negres, nou-
vingudes però autoritzades, 
són el Cabernet Sauvignon, 
el Cabernet franc, el Merlot, 
el Monastrell, l’Ull de llebre 
(o Tempranillo), el Syrah i la 
Garnatxa peluda. Quant a les 
varietats de raïm per a elaborar 
vins blancs, les que recomana el 
Consell Regulador són el Lle-
doner blanc (o Garnatxa blan-
ca) i el Macabeu (o Viura), que 
són les dominants en el cultiu, i 
el Moscatell d’Alexandria, que 
es troba en menys quantitat i 
comparteix espai amb les altres 
varietats autoritzades, com el 
Chardonnay, el Gewurztrami-
ner, el Picapoll, la Malvasia, 
el Moscatell de gra menut, el 
Sauvignon blanc i el Xarel·lo.

El mes d’abril passat el Con-
sell Regulador va organitzar per 
als afeccionats i professionals 
una trobada amb una àmplia 
representació de cellers, on 
es van poder degustar els vins 
empordanesos i es va fer palesa 
la gran qualitat que tenen.

Activitats com aquesta faran 
que la nostra zona sigui cone-
guda arreu per la qualitat dels 
seus vins.

CONRAD JOHERA
Sumiller




