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5 Productes extraordinaris

DE TOTS ELS RACONS DE CATALUNYA

JORDI LUQUE

Les pastes Sanmartí, que es venen en botigues delicatessen, tenen la seva fàbrica a Caldes de Montbui.

Recordes aquella campanya propagandística de la Generalitat de Catalunya que deia: "La feina ben feta no té fronteres". Sí, oi? Doncs
sembla que, a més de la virtut de quedar-se fixada a la memòria, en tenia una altra. I és que alguna cosa n'ha quedat, d'aquell missatge,
com a mínim en el subconscient dels productors de delicadeses.

El producte agroalimentari de Catalunya cada dia és de més qualitat. Tenim làctics, vins, llegums, carn, cereals i un llarg etcètera de
comestibles fantàstics per al gaudi dels golafres. A continuació, hi ha una selecció de cinc productes extraordinaris per algun motiu. Per
la seva llarga història, per la raresa de la seva producció o simplement perquè son boníssims. Són només cinc, però la llista podria ser
interminable.

1 Dolç Mataró 2011

Alella és una de les DO de vins més conegudes, i ho és, en principi, pels seus blancs. Tant n'és de coneguda, ens és tan familiar, que es
fa difícil pensar que des d'Alella ens puguin sorprendre, però la veritat és que tot

el que fan a Alta Alella ens deixa bocabadats. En aquest celler, dedicat en exclusiva a la producció ecològica i en un futur a la producció
natural, la família Busquets s'hi complica la vida. A cada pam de terreny planten diferents raïms (xarel·lo, monestrell, syrà, chardonnay...)
amb què experimenten cupatges tan seductors com el del seu Lanius o el de l'extraordi-

nari Mirgin, un cava que podria passar per xampany. L'última campanada d'Alta Alella, però, és el Dolç Mataró 2011. Aquest vi dolç,
untuós, amb una distintiva aroma de fumat i gens embafador, ha estat escollit millor vi dolç de l'any per la guia Vivir el vino. És un gran vi
de postres, però, si t'agraden els contrastos de dolç i salat, res no et farà més feliç que acompanyar-lo d'un bon filet. Val molt la pena
visitar el celler. Molts caps de setmana organitzen activitats relacionades amb el vi per a tota la família: informa-te'n.

2 Pastes Sanmartí

Entrar a la fàbrica de Pastes Sanmartí, al bell mig de Caldes de Montbui, és com

viatjar en el temps: aquesta família es dedica al negoci de la pasta des de l'any 1700. Tres-cents anys fent fideus és una bona
experiència i amb ella han aconseguit arribar a un mètode perfecte. Només fan servir sèmola de farina i aigua termal de Caldes, res més,
ingredients que es barregen i prenen forma en una màquina fabricada a Itàlia fa setanta anys. Un cop fets els espaguetis, els galets o els
canelons fan cinquanta-dues varietats de pasta es deixen assecar en uns armaris de fusta amb la humitat controlada. El procés no pot
ser gaire més artesanal. Un membre de la família decideix si la pasta ja és prou seca o encara no ha assolit el seu punt òptim. Parlar de
la qualitat aquí es

redundant, francament. Només cal que obris una bossa d'espaguetis Sanmartí perquè t'arribi fins al nas l'aroma del cereal, flaire que es
transforma en gust quan bulls la pasta i te l'emportes a la boca. És un producte excepcional que només es ven a poques botigues de
delicadeses o, directament, a la fàbrica, situada al costat de l'església de Caldes de Montbui. La reconeixeràs pel galet gegant que penja
a la façana. Més informació: www. pastes-sanmarti.com.

3 Mozzarella de La Búfala de l'Empordà

Què hi fa una búfala a l'Empordà? Aquesta bèstia imponent, de pell fosca i banyes cargolades, descansa als nostres aiguamolls després
d'un viatge de milers d'anys que l'ha portat de l'Àsia fins a Catalunya passant per Itàlia, esclar. Ja fa un parell o tres d'anys que Lluís
Mont, un ramader de Palau-saverdera (Alt Empordà), va decidir canviar vaques per búfales. Les va comprar a Itàlia i Bulgària i li van
costar un dineral. Bé, doncs, gràcies al seu esforç, ara tots podem gaudir d'autèntica mozzarella catalana,

i és ben deliciosa. Es presenta en bosses de 250 i 125 grams i té aquell gust suau però molt làctic, un punt salat, d'aquest formatge
deliciós i subtil. Amb una mica d'alfàbrega i tomàquet ben madur, farà una caprese de llibre. Però et podries atrevir a tastar-la amb uns
pinyons torradets, oli d'oliva verge extra i una llesca d'un bon pa de pagès. Més informació: bufalaemporda.cat.

4 Tonyina de Balfegó

A Balfegó saben molt bé el que es fan. A unes milles de la costa del Delta de l'Ebre mantenen una granja d'engreixament de tonyines
roges, un dels peixos més cobejats pels golafres del morro fi. Ho han fet molt bé, a més. Ofereixen una forma de producció sostenible
d'aquest peix que en els últims anys ha vist amenaçada la seva supervivència. Per fer-nos una idea de la qualitat del peix que obtenen
aquests ramaders de peix, s'ha de mencionar que alguns compradors japonesos els nipons en són grans consumidors hi arriben amb
helicòpter, trien

l'exemplar que els fa més el pes i, un cop mort i preparat, l'animal s'envia refrigerat al país del Sol Naixent. Tot això, perquè al Japó
aprecien molt la carn de tonyina amb força matèria grassa, com és el cas de la tonyina del nostre mar. A Balfegó organitzen el Tuna Tour,
una activitat que et permet conèixer molt de prop aquest peix enorme. Tant de prop, que podràs nedar amb ells. Trobaràs el distintiu de
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una activitat que et permet conèixer molt de prop aquest peix enorme. Tant de prop, que podràs nedar amb ells. Trobaràs el distintiu de
la tonyina Balfegó en peixateries seleccionades i, sense saber-ho, menjaràs una Balfegó a molts restaurants. Algun dia aquest Joselito
del mar tindrà la fama que es mereix. Més informació: www. grupbalfego.com

5 Oleum Flumen

Diuen que els antics romans anomenaven l'Ebre oleum flumen, "el riu de l'oli", perquè hi circulava el comerç d'aquest greix vegetal des
de les finques on s'extreia fins a la desembocadura i, des d'allà, a la resta de l'Imperi. Martí Terés va voler retre homenatge a aquestes
terres a on tan bé s'adapten les

oliveres i ja fa uns anys va obrir Oleum Flumen a Vinaixa, les Garrigues. Escoltar-lo parlar d'oli és extraordinari, n'és un apassionat. Parla
de l'oli com en Pitu Roca parla de vins, amb els ulls perduts i evocant paisatges, aromes i matisos que a la majoria de mortals, sense la
seva ajuda, se'ns perdrien. Si tens la sort de fer un tast d'olis amb ell descobriràs que l'Oleum Flumen Premium és un verge extra en què
sobresurt l'aroma de gespa tallada, que el seu Ninou amaga l'amargor de les carxofes o que l'oli de finca, la nineta dels seus ulls, és un
complex cupatge amb uns sabors que ens recorden les fruites i les verdures mediterrànies.

El que és extraordinari de Terés és que, quan va començar a fer oli, gairebé ningú el feia com ell. Va canviar la manera de recollir i
transportar les olives cap al trull i de treballar la terra, i fins i tot va canviar l'envàs òptim per comercialitzar l'oli. Aposta per envasar-lo al
buit, en un mitjà opac i que el protegeixi de les oscil·lacions del transport. Més informació: www. oleumflumen.com.

La família Busquets, al seu celler de producció ecològica.

Varietats d'oli Oleum Flumen.

Enviado desde mi iPad

http://grupbalfego.com/
http://oleumflumen.com/

