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Gast ronomia

ELABORACIÓ 

Desfem la mantega en un cassó amb la llet, un punt de 
sal i un de sucre, hi ho anem remenant. Quan arrenqui 
el bull, hi afegim la farina sense deixar de remenar, hi 
posem la pell de mitja llimona, prèviament ratllada, 
i ho continuem remenant perquè no hi quedin gru-
molls. Ho traiem del foc i ho deixem refredar uns minuts; després hi 
afegim els ous, un per un, sense deixar de remenar. Un cop formada la 
pasta, en fem boletes i les fregim en una paella amb oli ben roent. Una 
vegada llestos els brunyols, els deixem refredar sobre un paper de cuina 
per tal que deixin anar l’oli; finalment els farcim de nata amb l’ajuda 
d’una mànega de pastisseria. Tot seguit ja es poden menjar.

Que vagi de gust!

JOSEP JACOMET I VIADER

ELABORACIÓ 

Per a coure els naps, cal pelar-los i bullir-los amb aigua i 
sal. Un cop bullits, s’han d’escórrer i reservar-ne l’aigua per 
a afegir-la més tard a les cuixes de pollastre. Després en-
farinem els naps, els fregim fins que estiguin ben daurats 
i els reservem. Salpebrem les cuixetes i les fregim en una 
cassola. Un cop fregides, les banyem amb una copeta de brandi, les retirem 
de la cassola i també les reservem. A la cassola amb l’oli de les cuixetes, hi 
sofregim la ceba i el tomàquet; un cop sofregits, tornem a posar les cuixetes 
a la cassola, hi afegim els naps, ho cobrim amb l’aigua de coure els naps i ho 
rectifiquem de sal i pebre; deixem espesseir la salsa i ho servim.

Bon profit!

PILAR VERDAGUER

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES 

- 6 ous
- 200 g de farina
- 150 g de mantega
- 1 got de llet
- 1 llimona
- 200 g de nata muntada
- sucre
- sal

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES
 
- 8 cuixetes de pollastre
- 1 ceba
- 1 pot de tomata de 1/2 kg
- 1 kg de naps blancs
- oli, sal i pebre
- farina
- 1 copa de brandi

BRUNYOLS DE VENT FARCITS DE NATA

CUIXETES DE POLLASTRE AMB NAPS
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EL VI I EL SURO

La missió del tap de suro s’aca-
ba quan destapem l’ampolla de 
vi, però abans d’arribar a aquest 
moment els productors de vi 
han treballat molt intensament 
amb les empreses sureres per tal 
de trobar un tap que cobreixi les 
necessitats de cada tipus de vi. Per 
a un elaborador, triar un bon tap 
és una feina importantíssima, ja 
que d'aquest depèn en bona part 
la vida de l’ampolla.

La utilització del suro és do-
cumentada en el segle iv aC, 
descrita pel filòsof grec Teofrast, i 
les primeres notes d’ús del tap de 
suro consten en escrits anglesos 
de l’any 1662. 

La Quercus suber, nom científic 
de l’alzina surera, la trobem a la 
conca mediterrània occidental, i 
és de difícil aclimatació en altres 
zones; molt abundant a Catalu-
nya, sobretot a la nostra zona de 
Girona, ens proveeix de la seva 
escorça, que desprès d’una sèrie 
de tractaments, ens permetrà ela-
borar els taps que coneixem i que 
tapen les ampolles dels vins.

Atès que la producció de suro és 
la mateixa de fa més de trenta anys 
i la de vi ha augmentat conside-
rablement, s’han hagut de buscar 
altres solucions a la necessitat de 
tapar les ampolles. Cinquanta 
anys és el temps que necessita l’al-
zina surera per a produir l’escorça 
per a fer els taps de suro. 

Relacionats amb el suro, podem 
trobar diferents tipus de taps: el 
de suro natural, que consisteix 
en una peça sencera de suro; el 
de suro natural reblert, que també 
és de suro però de menys qualitat 
i se’n tapen les esquerdes i fora-

dets amb pols de suro; els de suro 
aglomerat i micronitzat, elaborats 
a partir de suro granulat més o 
menys gruixut que s’encola amb 
un motlle i forma el tap, i el tap 
que s’utilitza per als vins escumo-
sos, consistent en una part de suro 
aglomerat i enganxant al final a la 
part que toca amb el vi dos discs de 
suro natural.

El suro està format per cèl·lules 
mortes que creen una complexa 
estructura molecular, les quals, 
juntament amb altres components, 
li donen unes característiques molt 

especials de lleugeresa, elasticitat, 
compressibilitat, impermeabi-
litat i adherència que cap altre 
producte no pot igualar. Això li 
atorga l’honor de ser el producte 
per excel·lència a l’hora de tapar 
les ampolles de vi dels cellers 
més importants i prestigiosos, i 
val a dir que el suro català és un 
dels més reconeguts per les grans 
marques de vins mundials.

Altres solucions alternatives 
al suro que s’han trobat són els 
taps de silicona o els taps de 
rosca metàl·lics. Aquests taps no 
ha de suposar cap problema si 
s’utilitzen per als vins adequats, 
com podrien ser vins joves o de 
consum ràpid, i es reserven els 
taps de suro de qualitat per als 
vins que són fets per a l’enve-
lliment.

Una vegada introduït el tap 
dintre de la ampolla, comença la 
seva feina de protegir el vi, i ho 
farà durant mesos, anys o fins i 
tot dècades. En el moment de 
destapar l’ampolla, s'ha de fer 
amb molta delicadesa; pensem 
que quan l’obrim trencarem, en 
alguns casos, un vincle de molt 
de temps entre el tap i el vi . Cal 
tenir els estris i la cura necessaris 
per a fer-ho. Un cop tret el tap, 
comprovarem que fa una olor 
neta de vi, i aquí s’acabarà la 
seva tasca i deixarà al vi que ens 
expliqui la seva relació amb el tap 
i ens parli de si mateix.

Salut! 
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