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Vegetarians ovegans, dieta verda

SER VEGETARIÀ A CASA ÉS COSA FÀCIL, PERÒ A FORA NO HO ÉS TANT. ALMENYS
FINS ARA. PER SORT, A BARCELONA JA VIVIM UN NOU BOOM GASTRONÒMIC: ‘LA VIE
EN VERD’

ANNA TOMÀS

Proposta d’El Cafè: sandvitx Amor, de pa esseni de ceba i pastanaga amb vegetals i falàfel. FOTOS: FLAMINIA PELAZZI

La dieta vegetariana existeix des de temps immemorials. Des de l’antic Egipte o l’Índiamil·lenària. Sempre n’hi ha hagut una forma o altra. Ara
bé, és al segleXIX quan aquest tipus d’alimentació agafa força a tot el món i es creen les primeres associacions vegetarianes. Actualment
sónmilions les persones que segueixen dietes d’aquest tipus com a part de la seva filosofia de vida i que també volen anar a restaurants sense
deixar de practicar-la. Per fiaixò és possible a Barcelona, i amb nota. Aquests són alguns dels llocs per gaudir en verd.

El Biocenter (carrer Pintor Fortuny, 25) va ser, fa unes tres dècades, un dels primers restaurants vegetarians de Barcelona. Al migdia s’hi pot
optar per un ampli bufet d’amanides amb totamena de vegetals, cereals o pasta, o triar el combinat, format pel plat del dia i una amanida. A
l’hora de sopar entra en acció la carta, amb curri vermell de verdures, tofu amb gingebre o timbal d’escalivada.

Amb un acurat disseny, el Teresa Carles (carrer Jovellanos, 2) vol trencar la rutina que impera en alguns restaurants vegetarians. Lamateixa
Teresa i el seu fill Jordi, preparen plats on el protagonista és la pasta fresca treballada en un obrador de Bellcaire d’Urgell. “Però no tot és
pasta. Mandonguilles d’arròs amb formatge, lasanya amb beixamel de sojaomilfulls d’albergínia són altres eleccions imprescindibles”, explica
Cristina Garcia, una habitual d’aquest establiment.

Petit, acollidor, familiar. Així és l’Hortet (carrer Pintor Fortuny, 32), un altre dels clàssics de la cuina vegetariana barcelonina, amb plats casolans
i saludables, bons sucs naturals i bufet d’amanides. I al vespre sembla transformar-se per convertir-se en un local de tapes, vegetarianes,
esclar!

El déuKrishna té molts noms en la religió hindú, tots ells motivats per alguna proesa seva. Un d’aquests noms és Govinda (plaça de la Vila de
Madrid, 4), el nomd’un restaurant hindú vegetarià que des del 1986 ofereix, amés d’una decoració amb quadres i peces procedents de l’Índia,
més de quaranta plats vegetarians, principalment hindús, entre els quals destaca el Thali, una safata amb un dinar complet que inclou les
postres i el pas.

El primer que destaca de Veggie Garden (carrer dels Àngels, 3) és l’explosióde colors de les seves parets. Però no és una estratègia per
distreure’ns de la qualitat del menjar, en absolut! Possiblement vol reflectir lamulticulturalitat dels seus plats, con-fluència de mil i un sabors,
demostraciómés que evident que la cuina vegetariana no és avorrida de capde les maneres.Amés, el servei destaca per l’amabilitat i la
simpatia.

I si el que necessiteu és un restaurant de menjar ràpid, amb qualitat i a més vegetarià, no penseu que la barreja és impossible. El Gopal (carrer
Escudellers, 42) us ho demostrarà. Xoriço, sobrassada, formatges, hamburgueses, etc., tot cent per cent vegà. Permenjar al local o per endur-
s’ho. I si necessiteu quelcomdolç, tenen pastissos de Lujuria Vegana.

Punk, cerveser i vegà. Així podríem definir el CatBar (carrer de laBòria, 17), onno hem de dubtar a l’hora de fer una ronda de xarrups de
cervesa, ja que disposadenou tiradors de cerveses artesanes catalanes i de l’escocesaBrew Dog. El noms’explica pels murals, onels
protagonistes són els gats, quedeuen ser vegetarians per residir enaquest local. Molt bon menúalmigdia i unes extraordinàries hamburgueses
d’espinacs, de polenta, de mongetesimoltes varietats més.

Diferents tipus de vegetarianisme + A MÉS A MÉS

Vegetariana és la persona que no inclou carn de cap tipus a la seva dieta. Però dins d’aquesta tipificació general, existeixen diversos tipus de
vegetarianisme. Ovolactovegetarià és qui inclou a la seva dieta vegetariana els ous i la llet amb els seus derivats. Subgrups d’aquests serien
els ovovegetarians, que inclouen a la dieta ous però no llet, i els lactovegetarians, que beuen llet però no mengen ous. ‘Api-’ és un prefix que
indica aquells vegetarians que consumeixen mel, a més de la seva dieta, per exemple, un apilactovegetarià és aquell vegetarià que també pren
mel, llet i els seus derivats. Vegetarià vegà és qui segueix una dieta exclusivament basada en productes d’origen vegetal, sense cap excepció.
Crudívor vegetarià és aquell que ho menja tot cru, que no cuina ni escalfa els menjars, per tal de conservar al màxim les propietats dels
aliments. Qualsevol tipus de vegetarià pot ser crudívor. El frugívor s’alimenta només de fruits, generalment crus i de temporada. Segons els
vegetarians, aquesta és la forma d’alimentació que més s’acosta a la perfecció alimentària de l’ésser humà.

El Cafè (carrer Princesa, 57) és un espai gastronòmic íntegrament vegetarià, situat dins la Blueproject Foundation, que ofereix productes
ecològics i plats elaborats segons la pràctica de raw food, basada a consumir aliments crus, no processats i orgànics sempre que sigui
possible, amb la finalitat de mantenir-ne les qualitats nutritives. Al migdia hi ha una selecció de plats combinats a més de tes, cafè, sucs, gelats
i pastisseria elaborada amb ingredients naturals.

Si volemmenjar vegetarià a casa peròno tenim temps o ganes de preparar-lo, a Vegetart (Torrent de l’Olla, 138) hi trobarem plats preparats per
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emportar-nos de cuina absolutament veganamolt ben elaborada ambproductes de primera qualitat. “Crema de pèsols amb menta, veggie
burgers d’espinacs, pasta amb xampinyons saltats amb all i julivert, estofat de llegumsimolts més. M’escapo tot sovint de la feina per anar a
comprar a aquest deli rawfood fabulós”, explica la periodista de la Comissió EuropeaRoserCabré.

Però, què femsi volem sortir en collaamenjar fora i no tots somvegetarians?Afortunadament, hi ha restaurants que ofereixen dins la seva carta
entrants i plats principals vegetarians juntament amb altres que noho són. Un exemple perfecte ésMassimo (Via Augusta, 217), on
trobemgenuïna cuina italiana preparada pel xefMassimo Pascucci, natural de Sardenya, que ens explica: “La gent es va sorprendre quan
vamcomençar a servir carpaccio de carxofes crues, però ara agrada cada cop més. A la cuina italiana tenenmolta importància les verdures i els
llegums”. I afegeix: “L’api és poc comú a les amanides, igual passa amb el fonoll. La cuina vegetariana és futur: creixeràmolt més. Es tornarà al
camp. De fet, ja hi estem tornant”.

Filosofia amb estrella Michelin + GUARDONS D’ALTA CUINA

El restaurant Joia, a Porta Venezia, Milà, és un restaurant vegetarià que demostra que aquest tipus de dieta també pot formar part del que
s’anomena alta cuina. No en va ha estat guardonat amb una estrella Michelin. El xef, Pietro Leemann, explica així la seva filosofia
gastronòmica: “Lameva cuina està composta d’elements que, per la forma i el gust, representen la natura. La natura entesa comapunt de
partida i de referència per a qualsevol recerca de salut i de plaer”. I remata: “La clau d’una cuina pel benestar és en el fons molt simple: cuinar
amb amor els ingredients de l’estació i del lloc on vivim, respectant-los”.

Amanida de fonoll, al Massimo.

Detall de l’espai El Cafè.
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