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TORRADETES DE SANTA 
TERESA     
Josep Jacomet i Viader

INGREDIENTS 

 Ë Una barra de pa

 Ë ½ litre de llet 

 Ë 100 g de sucre

 Ë 3 ous 

 Ë 6 dl d’oli

 Ë 2 gots petits d’anís dolç

ELABORACIÓ

Tallem el pa en llesques no gaire gruixudes i les posem a estovar amb la 
llet freda durant uns 15 minuts. Tot seguit les retirem i les passem per l’ou, 
prèviament batut, i les fregim amb l’oli calent. A continuació les escorrem i 
els tirem pel cim unes gotes d’anís i una mica de sucre.

RISSOTO DE BOLETS    

Encarni Romero i Peralta

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES

 Ë Quatre tasses d’arròs de Pals

 Ë 400 g de barreja de bolets

 Ë 250 g de salsitxes

 Ë Una ceba i un gra d’all

 Ë 250 g de formatge parmesà

 Ë Una copa de vi blanc

 Ë Oli, sal i pebre 

INGREDIENTS PER AL BROU

 Ë Un porro

 Ë Una fulla d’api

 Ë Una pastanaga

 Ë Una carcanada de pollastre

 Ë Oli

ELABORACIÓ

En una cassola sofregim els bolets i les salsitxes, prèviament tallat petit, 
i tot seguit ho reservem. Sofregim després l’all i la ceba, també talladets, 
i quan agafin color hi afegim els bolets i les salsitxes; tot seguit hi posem 
l’arròs (una tassa per persona ) i ho rossegem tot junt; hi posem el vi i ho 
rectifiquem de sal i de pebre.
Quan el vi s’hagi reduït, hi anirem afegint brou a poc a poc, mentre reme-
nem l’arròs fins que gairebé sigui cuit. Abans del darrer bull, hi afegirem el 
formatge parmesà, remenarem bé l’arròs, taparem la cassola i ho deixa-
rem reposar cinc minuts.

Que vagi de gust! 
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Gastronomia

No sols de vi viu l’home

Poc es devien pensar aquells tres soldats anglesos la 
descoberta que havien fet, atrinxerats en terres inhòspites, 
lluitant per una causa que probablement ni entenien i 
obligats a prendre una alta dosis de quinina per a evitar 
malalties –encara sort que els la donaven en forma 
de refresc i era més fàcil de prendre!–. Fins que, en un 
moment determinat, se’ls va acudir de barrejar-hi ginebra, 
que fins i tot la feia agradable de beure.

Doncs sí, sense voler, o volent-ho a mitges, per necessi-
tat, es va inventar el gintònic, aquesta beguda que actual-
ment és més famosa que el clàssic dry Martini.

Ha estat un combinat que ha tingut èpoques de molt 
furor i d’altres en què ha passat més desapercebut. 

El primer gran moment del gintònic va ser en el segle 
xix, quan la classe alta de la societat l’apadrinà com a be-
guda elitista: tothom qui es valorés havia de prendre gin-
tònic.

Als Estats Units es va fer famós durant la llei seca, amb 
ginebres destil·lades de manera artesanal i clandestina. 
Llavors era la beguda, juntament amb el bourbon, que es 
prenia més.

Després va ser substituït per altres begudes, com el co-
nyac, que les classes més adinerades varen apadrinar per a 
les sobretaules, i el deixaren de banda, fins a l’extrem que 
va arribar a ser considerat com la beguda dels alcohòlics.

En el 2009 hi ha un nou despertar del gintònic: comen-
cen a sortir ginebres premium, molt diferents de les que 
teníem, molt més perfumades, no tan alcohòliques i on els 
agents botànics, que són tot el seguit de plantes que es fan 
servir per a elaborar la ginebra, es fan molt presents. Tant 
és així que sorgeix tota una cultura sobre aquests agents, 
que, a més de portar-los la ginebra, posem com a decora-
ció a la copa, fins a l’extrem en què, més que no pas copes 
de ginebra i tònica, semblen veritables amanides de fruita, 

flors i plantes... Aquí deixeu-me trencar una llança en fa-
vor del classicisme: no perdem el nord i siguem conscients 
que un gintònic és bàsicament la combinació d’un bon 
gel, una bona ginebra i una bona tònica, i, si ho volem, un 
agent botànic que tingui la ginebra que serveixi per a res-
saltar-ne la característica més important; no calen tantes 
coses dins la copa.

A remolc de la creixent oferta de ginebres, surten una 
infinitat de tòniques, amb matisos i tonalitats gustatius 
diferents, i fins amb colors diferents, de manera que, si 
ja era difícil demanar un gintònic, amb tot l’assortiment 
de tòniques, esdevé una tasca quasi impossible; per tant, 
l’única opció que ens queda és deixar-nos aconsellar pel 
professional que hi ha rere la barra i tenir la ment oberta a 
provar noves sensacions.

Amb aquesta nova eufòria del gintònic, ha aparegut tota 
una parafernàlia sobre coses que s’han de fer per a trobar el 
gintònic «perfecte». Primer cal tenir clar que no existeix: el 
que serà el millor gintònic del món per a una persona no 
ho serà per a una altra; en el tema dels gustos, cadascú té el 
seu. A l’hora de preparar-lo, el que cal tenir en compte és 
disposar de bons productes, que siguin els que ens agraden 
i gaudir-ne.

Recordeu-ho: bon gel, bona ginebra, bona tònica...: gin-
tònic fantàstic!

Salut!

CONRAD JOHERA
SommElIER




