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Festa Major de Mataró

Per Les Santes, la festa a taula
Gastronomia: Redacció

Les Santes venen acompanyades de diferents
elements indiscutibles: la música, les figures i els
balls tradicionals i també les begudes típiques de la
festa. Però la Festa Major també és un moment de
reunió i una bona excusa per asseure's en família o
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amics al voltant de la taula gaudint d'un bon àpat.
Els més hàbils a la cuina potser opten per fer-ho a
casa, d'altres buscaran el seu lloc en bars i restaurants de la ciutat per viure la festa des de primera
línia i no haver-se de preocupar prèviament de
cuinar ni, posteriorment, de netejar.
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Aliments sorprenents que
t'ajudaran a passar la calor
Contra tot pronòstic, alguns dels millors aliats per suportar el sol i les altes
temperatures són els aliments picants i calents
Alimentació: Redacció

Encara que ens pugui semblar contraproduent,
els bitxos picants i les begudes calentes són aliments que ajuden a superar la calor. Per contra,
hi ha altres productes que associem a l'estiu, com
els gelats, que estan carregats calòricament i, per
tant, augmenten la temperatura corporal, ja que
el cos necessita una gran energia per digerir-los.
Els bitxos picants, per la seva banda, provoquen
que suem més i, per tant, faciliten la transpiració
del cos i ajuden a sentir-se fresc. A l'estiu, però, és
important hidratar-se en quantitat, justament perquè suem més i el nostre cos necessita estar hidratat
perquè tot funcioni correctament.
En aquest sentit, parlant de líquids, els països més
calorosos tenen la cultura de beure begudes calentes
per ajudar a equilibrar el cos amb la calor exterior.
Quan entren a l'organisme, els líquids s'adapten a
la temperatura corporal de 36º i, amb les begudes
fredes, el cos ha de treballar més per equiparar-les
a la temperatura corporal.
Altres aliments que sí que ens venen més de gust
amb les altes temperatures i que també ajuden
a reduir la sensació de calor són la xíndria, que

Tot a taula 3 i 4 (Reforma + Margarit).indd 1

aporta una gran quantitat d'aigua (està composta
en un 90% d'aigua) i les verdures (especialment
les fulles com l'enciam). Ambdues són molt fàcils
i ràpides de digerir, fet que no demana gaire esforç a l'organisme, són poc pesades i no generen
sensació de sacietat.
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La que no pot faltar
Si hi ha una beguda que no pot faltar
durant Les Santes, és la tradicional
i adorada juliana
Begudes: Redacció

Presentada el juliol del 1995 i introduïda als Requisits
de Festa Major dos anys després, la juliana va néixer
de la idea de crear una beguda refrescant que tingués
una recepta secreta i només es pogués consumir un
cop a l’any. I així ha estat fins fa dos anys. Després
de vint anys omplint els gots de mataronins i mataronines, la secreta i intrigant recepta de la juliana, beguda que només se servia durant el ball de
Requisits, va sortir a la llum.
Des d'aleshores, tots aquells qui vulguin assaborir
aquest refrescant còctel poden fer-ho qualsevol dels
dies, i no només la nit del 28 de juliol. Tot i que això
no farà que deixi de ser tot un símbol de Les Santes
de Mataró. En el programa de Les Santes de fa dos
anys, es va publicar la recepta per a fer-ne 20 litres,
i així poder gaudir d’aquesta refrescant beguda
amb el grup d'amics i la família. De fet, en fer-se
pública la seva composició, els mateixos promotors van expressar el seu desig que la beguda es
mantingui com a element d'una nit emblemàtica
i es reservi per a instants realment únics.
La juliana porta suc de taronja, granissat de
maduixa i cava, que són els tres elements que

més s'identifiquen quan es tasta. El més intrigant eren els tres licors que s'hi barregen: ginebra, rom i vodka.

La recepta: 20 litres de juliana
- 6,2 litres de granissat de maduixa
- 6,2 litres de suc de taronja
- 8 ampolles de cava 0,200 litres de cava brut

C. Barcelona, 50, Mataró ( Plaça de la peixateria) · M 619 981 723
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Un 2018 per oblidar
L'any passat, en el marc dels Requisits de Festa
Major, la juliana que es va servir era totalment
diferent de la clàssica. La raó era que la producció del típic còctel s'havia externalitzat a una
empresa i se servia una juliana embotellada que
va aixecar crítiques unànimes i va popularitzar
l'etiqueta de #fakejuliana (juliana falsa) a les
xarxes socials. La juliana del 2018 tenia un gust
totalment diferent, era molt més forta i va causar estralls a més d'una persona.
Fonts de Cultura van explicar que es busca
intentar acomplir amb la normativa de seguretat alimentària i van anunciar que s'està
buscant una fórmula "que s'acosti el màxim
a l'original i que tingui bons resultats en gust
i també en seguretat". Per a aquest 2019,
doncs, es farà una segona temptativa d'imitar
la juliana original.

- 0,410 litres de ginebra
- 0,410 litres de rom
- 0,410 litres de vodka
A l'hora de barrejar els ingredients, els licors s'afegeixen al principi i el cava al final, vigilant de no
perdre les bombolles. A més, tots els elements han
d'estar ben freds.
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La cervesa, una de
les begudes més
saludables
Estimada tot l'any, a l'estiu encara ve més
de gust, sobretot quan se serveix ben
fresca
Begudes: Marina Alaminos

Llúpol, malta, aigua i llevat. La cervesa és, probablement, la beguda alcohòlica més consumida i més
antiga del món. De fet, la primera cervesa europea
es va elaborar a la cova de Can Sadurní de Begues
(Baix Llobregat) ja fa 6.400 anys.
A l’estiu, més que mai, el consum de cervesa és
un dels millors remeis per combatre la calor. I tot i
tractar-se d’una beguda alcohòlica produïda per la
fermentació de cereals, els experts asseguren que,
si es consumeix moderadament, pot ser molt beneficiosa per a la salut. Però què en sabem, de les
propietats i els beneficis de la cervesa?

Ossos més sans
La cervesa evita la pèrdua de densitat òssia i prevé
l'osteoporosi. El silici que conté potencia el calci
dels ossos i els enforteix, cosa que prevé també
contra fractures i, fins i tot, millora els símptomes
de la menopausa.

Propietats nutritives
L’aigua és un element fonamental en l’elaboració
de la cervesa i en suposa un 90% de la composició.
A més, es tracta d’una beguda rica en vitamina B,
vital per al bon funcionament del sistema nerviós.
És també una font d’àcid fòlic, i l’elaboració a partir
de plantes com l’ordi, el llúpol o el blat aporta calci
i fòsfor, entre altres nutrients.

Tot a taula 7 i 8 (peix&chips).indd 1

Prevenció de malalties cardiovasculars
El consum moderat de cervesa podria evitar l’oxidació
de les cèl·lules, augmentar la quantitat de colesterol
HDL, o "colesterol bo”, i disminuir el risc de patir un
infart. Tot i això, se’n recomana la ingesta de dos gots
setmanals. En aquests casos, fins i tot podria presentar
una menor incidència de la diabetis i la hipertensió.
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La cervesa artesana,
un producte de moda
La revolució de la ‘craft beer’ ha arribat a
Catalunya. Ja hi ha més de cent fàbriques noves de cervesa artesanal al territori, i la producció creix un 40% cada any. I en la cervesa artesana, les proteïnes i la vitamina B són
encara més presents. Més enllà de la prevalença del factor humà en el procés d’elaboració, l’artesana no es pasteuritza i, per tant,
segueix fermentant un cop envasada.

Beguda antioxidant
Els extrets utilitzats per elaborar la cervesa protegeixen les cèl·lules de l'oxidació i de l’envelliment. Com
a conseqüència d’aquestes propietats antioxidants, la
cervesa és bona tant per a la pell com per als cabells
i podria ajudar a prevenir malalties degeneratives.

Efecte diürètic
L’alt contingut en aigua, que en la cervesa sense
alcohol pot arribar a ser del 95%, pot afavorir la hidratació i evitar dolors musculars. És una beguda
baixa en sodi i rica en potassi, i el seu efecte diürètic
permet eliminar toxines i podria evitar la formació
de pedres als ronyons.

Tot a taula 7 i 8 (peix&chips).indd 2

D’altra banda, el consum moderat de cervesa o el
consum de cervesa sense alcohol és imprescindible
per evitar un augment de l’àcid úric o la repercussió
negativa en els òrgans vitals. Segons l’Organització
Mundial de la Salut (OMS), el consum màxim diari
recomanat és de 30 g d’alcohol en homes (dos terços de cervesa) i 20 g en dones. (un terç de cervesa).
Tampoc no es recomana acumular la ingesta en un
mateix cap de setmana o en dies consecutius.
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La Festa Major a glops
Més enllà de la beguda pròpia de Les Santes com és el còctel juliana,
hi ha altres begudes que també són ben acollides durant la festa
Begudes: Redacció

La juliana, amb més de 20 anys
d'història, és el còctel de referència de Les Santes, més enllà
del nom que porta. Però la Festa
Major de Mataró no deixa de
ser una festa i, com a tal, hi ha
també altres begudes que són
benvingudes a les taules dels
més santeros.

Un clàssic per brindar
En qualsevol celebració no pot
faltar una copa de cava servit ben
fred. I per Les Santes, entre tants
brindis, segur que algun serà fet
amb el tradicional vi escumós. Val a
dir, però, que avui dia cada vegada
és més difícil veure joves obrint-ne
una ampolla.
Una altra beguda no tan coneguda, i elaborada expressament amb la idea de ser un
altre referent de la festa, és el
còctel Semproniana, fet a partir
de licor de pèsol. Era un licor
de 22 graus i elaborat amb
aroma de pèsol i un lleuger
gust mentolat de clorofil·la que
li proporcionava el color verd.
Però l'innovador beuratge no
va tenir l'èxit que s'esperava.

Tot a taula 9 i 10 (Laru+montserrat+agustina+ manolo i olga).indd 1
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Amb la tirada i la popularitat de
la Festa Major, sectors d'allò més
diferents aprofiten per treure productes relacionats. En el cas de les
begudes, des del 2008 el Celler Can
Montserrat distribueix durant Les
Santes el seu còctel Semproniana,
elaborat a base de cava i extractes
de fruites i plantes.

joc còctels més elaborats.
El mojito, exòtic, refrescant i
amb el toc mentolat, té cada vegada més adeptes, sobretot durant
les nits d'estiu. És originari de Cuba

i es fa amb rom, sucre, llima, menta i soda, aigua amb sifó. A falta
de recursos, però, alguns opten
pel Seven Up, que s'allunya de la
recepta original.

Entrem en la nit
Havent sopat i amb el vi i el cava
fosos, és l'hora de donar pas a les
copes. I deixant enrere les que havien estat begudes més d'adolescent com el rom amb Coca-Cola
o el vodka amb taronja, entren en
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Rom cremat, una
beguda de mariners
Havaneres i rom cremat són dues
tradicions molt lligades, sobretot
en època de Festa Major
Beguda: Marina Alaminos

"Quan el català sortia a la mar, els nois de Calella
feien un cremat". El meu avi, l'havanera catalana més emblemàtica, de Josep Lluís Ortega i
Monasterio, ja canta a la tradició del rom cremat
i els mariners.
La beguda que acompanya les havaneres té els
seus orígens en els pobles de pescadors de la Costa
Brava. I és que els mariners bevien rom cremat de
bon matí per suportar el fred, una tradició que a
poc a poc s’ha anat estenent per tot el territori. El
Glühwein, a Alemanya i Àustria, o el vin chaud de
França també formen part d’aquesta tradició de vins
i licors calents, que ens transporta a la queimada
gallega de les meigas o les antigues begudes pirates.

Tot a taula 11 i 12 (Ca la Ceci + graupera).indd 1

De fet, alguns mariners prescindien del rom i feien el cremat només amb aiguardent de canya, un
beuratge molt més semblant a la queimada, elaborada a partir d’aiguardent de vi.
Avui dia, el cremat es prepara amb rom, sucre,
llimona, cafè i espècies (normalment canyella). Els
ingredients es posen dins una cassola de terrissa
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Rom cremat i havaneres són dues tradicions
que van de bracet, sobretot en època de festes majors. Les havaneres s’originen al segle
XIX, quan els indians, mariners i emigrants
retornats de Cuba cantaven amb nostàlgia els
records d’aquella terra, normalment a les tavernes. És en aquest moment que neix la tradició d’acompanyar-les amb un rom cremat.

que s’encén, en un procés que crema part de l’alcohol que duu el rom. Es deixa coure sense parar
de remenar i, posteriorment, es veu encara ben
calent. Tot i això, hi ha moltes variants del rom
cremat segons el territori. En alguns pobles de
la comarca de la Plana Alta, per exemple, es fa
només amb cafè i rom.

Tot a taula 11 i 12 (Ca la Ceci + graupera).indd 2
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Ben fred i, si pot
ser, natural
Amb la calor de l'estiu, el gelat és un dels
productes més desitjats per petits i no
tan petits
Gelats: Redacció

Conèixer els orígens del gelat no és fàcil: ni hi ha un
inventor reconegut, ni se sap ben bé quan va aparèixer com a tal, ja que al s. XIX apareix industrialment,
però molt abans ja es menjaven postres gelades. El
que és evident és que la popularitat d’aquest dels
gelats ha crescut exponencialment.
A casa nostra, els gelats s'associen sobretot a l'època d'estiu, que és quan se'n consumeixen més. Però
en canvi, en països com Itàlia, reina del gelat, o fins
i tot de més freds com Finlàndia i Suècia, es consumeixen durant tot l'any.
Avui dia, els consumidors es miren més la qualitat
dels productes i procuren que siguin reals i no pas
plens de químics, colorants o conservants, i els gelats
no podien quedar al marge d'aquesta tendència (de
conservants, però, aquest producte no en porta, ja
que per llei està prohibit). Els gelats es conserven
directament al congelador i poden durar fins a dos
anys, però com més aviat es consumeixin, més bons
seran. Per contra, com més temps passa, més se'n
deteriora el tacte. En Jordi Roig, de Canet de Mar

Tot a taula 13 i 14 gelats.indd 1

i gelater des de fa 24 anys, explica que "com més
temps passa a la nevera, més gran es fa la cristallització de l'aigua que porta dins". És per això que
alguns gelats industrials o que hem guardat al congelador de casa durant molt de temps poden tenir
a vegades trossets de gel. "Una altra possibilitat, és
que s'hagi conservat malament", apunta.

Els artesanals
Un dels punts a favor dels gelats fets de manera
artesanal és justament que són més frescos. Des
que s'elabora, passen molt pocs dies fins que es
consumeix.

17/7/19 19:00
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ha menys aire i més producte", explica Roig.

Cada vegada més buscat
En els últims anys, ha crescut la demanda dels polos
artesanals. "La diferència entre industrial i artesanal
aquí es nota més", apunta Roig. Els gelats de pal no
tenen aire, i estan fets a base d'aigua i de fruita, i una
mica de sucre si li fa falta o llet depenent del gust. En
el cas dels industrials, aquest tipus de gelats solen estar fets amb colorant i aroma; en canvi, els artesanals
porten la seva part de fruita com en el cas dels gelats de
bola.

Però la principal diferència entre tots dos, més
enllà de la quantitat que se'n produeix d'uns i altres,
és la seva qualitat, que ve donada per la qualitat individual de tots els ingredients que s'utilitzen, com
pot ser la fruita natural en comptes de concentrats
o aromes o les llets i nates fresques. Per aquest últim ingredient, Roig confessa que és possible que
durant el procés de pasteurització es perdi alguna
propietat, però que és necessari tant per normativa,
com per donar tranquil·litat al client.
A més, el producte artesà té més quantitat d'aliment. "El gelat industrial té més aire, no pesa res.
L’artesà, en canvi, és molt més consistent perquè hi

Tot a taula 13 i 14 gelats.indd 2
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Els més curiosos
Les innovacions en el món de la gastronomia no han passat per alt els gelats.
Avui dia, podem trobar-ne de gustos d'allò més originals

Gelats: Redacció

De vainilla, de xocolata, de llimona, de torró o de maduixa.
Probablement, aquests són dels
gustos més comuns i tradicionals
quan parlem de gelats. Però gràcies
a les innovacions gastronòmiques,
avui dia podem trobar-ne una gran
varietat, amb gustos d'allò més sorprenents. Saber tots els tipus de gelats

Tot a taula 15 i 16 (Fogons+Er Tapeillo).indd 1

que existeixen és una feina gairebé
impossible, ja que hi ha tants gustos
com quantitat de productes trobem
al món. A més, les combinacions
són infinites!
En moltes gelateries, ja podem
trobar el refrescant gelat de mojito,
o el de Kinder o Ferrero per als més
petits. Però en llocs més especialitzats podem trobar-ne inclús de
llagosta, de pizza o d’all.

També fregit
En restaurants asiàtics, sobretot
japonesos, també podem assaborir per postres el gelat fregit.
Aquest dolç s'aconsegueix amb
una bola de gelat a temperatura
molt inferior a l'habitual i coberta
d'ou cru. Es pot arrebossar amb
flocs de blat de moro o galetes
triturades, o també podem trobar-lo en tempura.

16/7/19 19:13
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LA RECEPTA
DE

Ingredients:
• 1 mango
• 1 iogurt

GELAT DE MANGO
I GERDS

• 3 cullerades soperes de gerds

Gelat de mango i gerds, especialment recomanat
per lluir un bronzejat saludable a l’estiu.
El mango és una fruita refrescant, rica en betacarotens i antioxidants, que protegeixen la pell dels
rajos solars, i els gerds destaquen per les seves
propietats antioxidants, importants per frenar
l’envelliment cel·lular i aportar frescor a la pell.

Recepta patrocinada per:

51

Elaboració:
1. Congela els gerds i el mango sense pell i
havent-lo tallat a trossos.
2. Aboca el iogurt al vas de la batedora i afegeix-hi les fruites de temporada.
3. Bat-ho tot i quan tingui una textura cremosa,
posa-ho en un motllo i congela-ho 3 hores.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

Salva Solis

El personal de Er TTapeillo
apeillo y Salva Solis
us desitgen

Bones Santes !!

(Barcelona) Tel. 931 456 139
Rda O´donnell 08303 Mataró (Ba
esq Rda.
C/ Matheu, 51 esq.

Tot a taula 15 i 16 (Fogons+Er Tapeillo).indd 2
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Imprescindibles d’estiu
Les necessitats de l’organisme canvien durant l’època estival i el cos demana àpats
senzills i sense complicacions, frescos, lleugers, plens de gust i d’aigua!
Gastronomia: Veritas

Quan pugen les temperatures és important reposar l’aigua que es perd per evitar la deshidratació.
Els aliments més hidratants són els que contenen, a
més, vitamines, minerals i fibra. Entre aquests aliments
destaca el cogombre, que format per un 97% d’aigua.

Àpats frescos i lleugers
La calor altera la gana i fa canviar les preferències.
Per aquest motiu s’aconsella incloure en la dieta
plats lleugers i refrescants, que ajudin a mantenir
el cos ben hidratat: gaspatxos i cremes fredes, sucs
i liquats naturals, batuts, macedònies, gelats, patés, pastes vegetals i amanides, que ens ajudaran a
mantenir-nos ben hidratats.
Els tipus de cocció més adequats a l’estiu són els
saltats curts, la planxa, el vapor… I també cal prendre més aliments crus, perquè conserven millor els
nutrients i, com que no perden la seva capacitat
enzimàtica, alleugereixen la digestió.

sanguínia. A més conté un coixí de greixos, que reté
l’aigua. No obstant això, aquesta capacitat de retenció disminueix amb el temps, igual que les cèl·lules
productores de col·lagen i àcid hialurònic.
El resultat és que la pell perd el seu aspecte juvenil
i és important protegir-la per fora amb un protector
solar i alimentar-la des de dins amb aliments que
ens ajudin a bronzejar-nos de manera saludable.

Pell protegida
Hidratar les capes exteriors pot millorar l’aspecte de
la pell, però la veritable qualitat cutània es troba en
la capa més profunda, l’anomenada capa basal, en
què es produeix la regeneració cel·lular i la circulació

Tot a taula 17 i 18 (veritas).indd 1

Cogombre
Sucós i cruixent, el cogombre està compost bàsicament per aigua, vitamines i sals minerals. És l’ingredient perfecte per a amanides, cremes fredes,
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sopes, salses, sucs, etc. Destaca per les seves propietats hidratants, diürètiques i depuratives i gràcies
a la seva aportació de vitamina C protegeix contra
els radicals lliures i estimula el sistema immunitari
i la producció de col·lagen.
És recomanable menjar-se’l sencer, ja que la pell i
les llavors concentren els nutrients més beneficiosos.
Per això és fonamental que sigui ecològic i conreat
sense herbicides ni pesticides.

Gaspatxo
Un plat molt complet amb un alt contingut en aigua
i un gran poder antioxidant gràcies a la seva riquesa
en vitamines A, C i E. A més, el seu ingredient principal, el tomàquet, conté licopè, un pigment que
protegeix la pell dels rajos UV.
El nostre gaspatxo ha estat elaborat amb ingredients de cultiu ecològic i de proximitat, sense adobs
ni pesticides de síntesi. Està fet de manera artesanal i sense al·lergògens, com a casa, i únicament
conté hortalisses fresques, oli d’oliva verge extra,
sal i vinagre de vi.

Mousse d'espinacs
De textura delicada i cremosa, aquesta mousse ecològica està elaborada amb espinacs i llavors, sense
base de tofu, cosa que significa que el seu contingut
en verdura és més alt i que té un gust més intens
que altres patés vegetals. És perfecta per preparar
entrepans i torrades o com a ingredient en salses,
amanides, pastes, arrossos…
La nostra mousse no porta conservants, potenciadors

Tot a taula 17 i 18 (veritas).indd 2

de gust ni sucres afegits, i com a espessidor porta goma
de garrofí, una goma vegetal extreta de les llavors de
la garrofa.

Suc de poma golden
Una beguda hidratant i remineralitzant, amb un gust
que es caracteritza per un bon equilibri entre dolç
i àcid, que ajuda a calmar la set, alhora que protegeix el sistema digestiu i és ideal en cas de vòmits o
diarrea. Aporta vitamines del grup B i C, minerals,
fibra, fitoquímics i flavonols antioxidants.
El nostre suc de poma ecològic és espremut a partir de pomes de la mateixa varietat, sense cap tipus
d’additiu i elaborat únicament amb fruita i no amb
concentrats, com passa amb molts dels sucs del
mercat, que es reconstitueixen amb aigua.
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CONCURS

dollyandhoney

#totataula
Recordeu que per poder participar en el
concurs i aspirar als premis és imprescindible seguir @totmataro a l'Instagram.
Si ets un dels guanyadors, contacte amb
nosaltres a través d'Instagram.
Els premis es publiquen cada dimecres
a la web www.totmataro.cat/totataula

bishillo_bcn

guanya
el premi de
bariloche fusion
"Tomates recién cogidos del huerto"

Tot a Taula 19 i 20 Instagram 1878.indd 2

guanya
el premi de
TUBAU
"Fagottinis rellenos de pera, queso y nueces"

sugarbibigf

guanya
el premi de
la vaca asada
"Choux craquelin frambuesa"
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cuinetes_amb_tu

Aquesta setmana
5 premis més!
Opta a premis als establiments
coŀlaboradors:

guanya
el premi de
double bière
"Carbassons farcits"

Plaça Cuba, 21
930054115

Rda. Jacint Verdaguer, 31
931437755

ladymixtura

Av. del Progrés, 47
Vilassar de Mar

C/ Cuba, 50
936387494

guanya
el premi
metropoli
"Hoy, ensalada con mis tomates"
C/ Nou de la Mercè, 4
938289524
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Més gastronomia per Les Santes
Aquest any, arriben noves activitats relacionades amb la gastronomia
a la Casa Coll i Regàs

Les Santes: Redacció

El dissabte 20 de juliol, a les 17 i a les 20 h, la
Casa Coll i Regàs ofereix per la Festa Major una
visita molt especial: el tast de Santes. El sopar, a
més, també està disponible el 21 de juliol.
Durant la visita, es reviuran els costums de finals del segle XIX, aprofundint especialment en
la gastronomia. Així, durant la primera visita se
servirà un berenar i en la del vespre hi haurà sopar.

Tot a taula 21 i 22 (peixet).indd 1

L'activitat està vinculada a Les Santes perquè, a
part de preparar per a l'ocasió un berenar i un
sopar d’època modernista, no hi faltarà un plat
típic que es cuinava per la Festa Major.

Noms de primer nivell
Per satisfer els més sibarites, l'organització ha
convidat dos reconeguts cuiners: Yunju Choi,
cuinera del Celler de Can Roca, i David Colom,
cuiner i historiador.
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Brindis Santero
Durant diferents dies de la Festa Major, la Casa
Coll i Regàs també oferirà el "brindis santero".
Es tracta d'una visita guiada a la casa modernista
de Puig i Cadafalch, on s'inclou la degustació del
genuí còctel Semproniana acompanyat de galetes
típiques de Les Santes.

Horaris
L'activitat es fa en diversos dies i idiomes:
- Diumenge 21: en català a les 12 h i en francès
a les 13 h.
- Dijous 25, divendres 26 i diumenge 28: en català a les 12 h.
- Dissabte 27: en català a les 12 h i en anglès a
les 13 h.

Preus
Tast de Santes:
15 euros per persona el berenar / 30 euros per
persona el sopar.
Brindis santero:
7 euros, adults / gratuït per als menors de 14 anys.
Les places per a les dues activitats són limitades. Cal reservar prèviament al 682 15 67 65 o a
visites@casacolliregas.cat

Tot a taula 21 i 22 (peixet).indd 2
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La fruita més
santera
A més de ser una fruita d'estiu molt beneficiosa per a l'organisme, la xíndria té un paper destacat en la Festa Major de la ciutat
Alimentació: Redacció

Si hi ha una fruita que no falla durant Les Santes,
és la xíndria (o síndria, tal com es diu a la major
part del domini català).
La xíndria és un dels aliments que més ve de gust
menjar a l'estiu. Amb un interior de color vermell
intens, és una fruita que està formada per un 90%
d'aigua aproximadament. Per això és perfecte per
calmar la set que ens produeixen les altes temperatures. Cal apuntar, però, que per hidratar-nos no
hem d'esperar a tenir la sensació de set.
Justament per la seva composició, és una fruita refrescant, saciant (pel seu contingut en fibra)
i baixa en calories (32 kcal per cada 100 grams).
A més, també es un aliment amb propietats diürètiques, es a dir, ajuda a netejar l'organisme. El
color vermellós li aporta el licopè, un pigment
vegetal liposoluble que li confereix propietats
antioxidants. En aquest sentit, té la capacitat de
protegir les cèl·lules i altres estructures del cos
del dany causat pels radicals lliures i és bona per
prevenir malalties del cor.

Tot a taula 23 i 24 (Alarona).indd 1

Una font de vitamines
La xíndria aporta una quantitat important de vitamina, cosa que ajuda a mantenir en bon estat la
vista i el sistema immunitari, a més tenir beneficis
per al cor i altres òrgans. També és rica en vitamina
C, imprescindible per al desenvolupament i creixement. La vitamina C també serveix com a antioxidant
i reforça el sistema immunològic.
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Com triar una bona xíndria
Sovint la xíndria i el meló són les fruites que
costen més de triar. Molts cops, els consumidors no saben quan estan al moment perfecte de menjar-les. Per escollir bé una xíndria,
cal fixar-se en la taca que té un dels extrems,
la qual indica la part que ha estat en contacte amb el terra. Si és de color groguenc, vol
dir que ha estat collida en el moment òptim
de maduració. Per contra, si és blanquinosa
o gairebé no es percep, significa que ha estat
collida abans d'hora i probablement no està
prou madura. D'altra banda, el pes de la xíndria ens indica si està plena d'aigua i, per tant,
està madura. Altres prefereixen la prova dels
copets, tot i que és més difícil de dominar. Si
en donar-hi uns copets amb els artells sona
buida i fort, la xíndria estarà a punt per menjar. Per contra, un so tènue i profund, voldrà
dir que no està madura.

Les Santes, tinEl dissabte 27 de juliol, Diada de
la tradicional
drà lloc a la plaça de Santa Anna
de sardanes.
ball
Xindriada, que acompanyarà el
L'acte començarà a les 23.45 h

Tot a taula 23 i 24 (Alarona).indd 2
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Suau per fora, dolç
per dins
Típic de l’època estiuenca, el préssec
és una de les fruites menys calòriques
de la temporada
Alimentació: Redacció

Molt dolç i recobert d’una pell suau i agradable,
el préssec aterra a les nostres cistelles de la compra amb un bon grapat de beneficis nutricionals.
Per començar, es tracta d’una fruita poc calòrica
(menys de 50 kcal per 100 grams), ja que el 90%
del seu pes és aigua. A més a més, no conté greixos
i la majoria dels hidrats de carboni que conté hi
són presents en forma de fructosa, que s’assimila
de manera més lenta que altres sucres.
D’altra banda, el préssec destaca pel seu alt
contingut en fibra (especialment a la pell), vitamines (A, C i grup B) i minerals (potassi, magnesi,
seleni i zinc). En resum, aquest producte és una
font molt potent d’antioxidants i sens dubte pot
ajudar al bon funcionament del nostre sistema
immunitari.

Cars, però abundants
Tant el préssec com la nectarina són fruites que tenen un paper protagonista en l’economia catalana.
El conreu d’ambdues ocupa el 50% de les hectàrees
totals de fruita que es produeixen a Catalunya. A
escala estatal, Espanya és, juntament amb Itàlia,

Tot a taula 11 i 12 (Ceci+Graupera).indd 1

el principal productor de la Unió Europea, amb
més de mig milió de tones. El 80% de la producció s’exporta a la resta del món, especialment a
Alemanya i França.
Tot i les xifres elevades de producció, segons
l’índex de preus en origen i destí dels aliments
(IPOD) elaborat per JARC-COAG, el preu dels
préssecs es multiplica pràcticament per quatre
des que es recull fins que arriba a les cases dels
consumidors. Amb dades de l’agost del 2018,
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Conservació i trucs de bellesa

Quan ja estan madurs, guarda’ls a la nevera separats d’altres fruites, i mai els uns a
sobre dels altres, perquè es farien malbé.
A l’hora de consumir-los (sempre que els
compris de cultiu ecològic) menja’t també
la pell del préssec per treure el màxim profit de les seves vitamines i antioxidants.
El préssec també pot ser una fruita amb
propietats hidratants per a la pell. Si notes
que necessites una bona dosi d’hidratació a
la cara, aposta per un cataplasma de préssec fresc: aplica’l sobre el rostre sense por,
deixa’l assecar i després esbandeix la zona.

l’informe apunta que un quilo de préssecs es valorava en origen a 0,48 euros per quilo, mentre
que es venia al comprador final a una mitjana
d’1,88 euros per quilo.

ent
es multiplica pràcticam
El preu dels préssecs
cull ﬁns que arriba als
per quatre des que es
euros per quilo a 1,88
consumidors: de 0,48
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Un dels plats estrella de l'estiu
Casolà i servit ben fresc, el gaspatxo és un dels plats més desitjats durant els mesos
de calor, ideal per prendre com a entrant, ja sigui per dinar o sopar
Gastronomia: Redacció

Tradicional del sud d'Espanya i
de Portugal, el gaspatxo és un plat
que ha captivat fins i tot els més
sibarites. És sobretot durant els
mesos de més calor quan n'augmenta el consum i, de retruc, l'oferta als bars i restaurants. Es tracta
d'un plat ideal per prendre durant
els àpats, per exemple com a entrant, ja que és lleuger, hidratant i
és una font de vitamines i minerals.
A més, servit ben fred, ajuda a refrescar-nos els dies d'estiu.
El gaspatxo originari s'elaborava ja en l'època de l'Al-Andalus.
Després de tants anys, el plat ha
patit variacions i adaptacions, i a
moltes cases hi donen el seu toc
personal. Alguns, fins i tot aprofiten
per fer posar-hi altres hortalisses
i fins i tot fruites, jugant amb tocs
dolços i àcids, com la síndria, la
taronja o la remolatxa.
Originalment, el gaspatxo porta

Tot a taula 27 i 28 (Salinas + Metrópolis).indd 1

pessics de pa, però per fer-lo més
lleuger és recomanable reduir la
quantitat de pa i oli. A més, si no
hi afegiu pa serà més fàcil de conservar a la nevera i aguantarà més
dies. D'altra banda, si us costa de
pair, podeu afegir-hi una poma
golden i reduir la quantitat d’all o,
directament, no posar-ne.
A continuació, us deixem una
possible recepta per fer-ne a casa.

Ingredients per a un
gaspatxo refrescant (2 pers.):
1 kg de tomàquets madurs
1 cogombre
grans d'all
1 pebrot verd
comí
oli d'oliva
vinagre negre
1/2 l d'aigua freda
sal
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Combatre la
ressaca menjant
Aliments que poden ser un bon remei
contra el malestar de després d’una gran
festa en què, deixant-nos endur per la
marxa, hem begut més del compte

Begudes: Neus Masnou

Aquestes Santes, com cada any, al carrer es viurà
molta festa i molta música; però també hi tindrà
protagonisme l'alcohol. Si et lleves després d’una
gran festa amb mal de cap, mal de panxa i molèsties
generalitzades, però prefereixes no abusar de l’ibuprofèn per mitigar el malestar, no ho tens tot perdut.
La ingesta de certs aliments pot ajudar enormement
a fer que el tràngol de la ressaca de l'endemà sigui
més suportable.

Per què tenim ressaca?
En primer lloc, cal tenir en compte que la ressaca
és conseqüència d’una barreja de residus tòxics de
l’alcohol que encara segueixen al nostre cos i de la
deshidratació que provoca la degradació d’alcohol
a la sang.
La deshidratació provoca mal de cap perquè els
vasos sanguinis de tot el cos, inclòs el cervell, no estan prou hidratats, mentre que els mals de panxa,

Tot a taula 29 i 30 1878 (Grupo Tonis).indd 1

els vòmits i la diarrea venen ocasionats per l’erosió
de la mucosa gàstrica. Així doncs, el primer pas per
combatre la ressaca —tot i que segurament ja és el
que tindràs ganes de fer— és beure molta aigua. De
fet, també és aconsellable beure’n molta durant la
festa, encara més tenint en compte les altes temperatures del mes de juliol. Per acompanyar la hidratació, i per estimular la circulació dels vasos sanguinis,
aconsellem també una dutxa d’aigua freda.
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fa aconsellable els aliments amb sucres naturals
en general.
La taronja és especialment beneficiosa perquè
també conté molta Vitamina C, la qual ajudarà a
eliminar la sensació de feblesa i dolor muscular
que pot acompanyar la ressaca.

Tomàquet
Seguint amb els aliments que contenen bones dosis
de vitamina C, el tomàquet pot arribar a ser miraculós. Conté un gran nombre de minerals saludables que el cos va perdent durant una borratxera i
molt moviment.
Pel que fa al tomàquet, cal mencionar que és
una sort que les Santes siguin en ple estiu, quan
una mica de gaspatxo o un salmorejo sempre venen en gust.

Ous

Suc de taronja
Justament degut a la deshidratació, aconsellem la
fruita en general, per la gran quantitat d’aigua que
sol contenir (la síndria especialment). Més enllà
d'això, la fructosa facilita que l’alcohol que encara
queda a l’estómac i al fetge es descompongui més
ràpidament.
També ens permet recuperar una bona quantitat
de la glucosa que es perd durant la festa, cosa que

Tot a taula 29 i 30 1878 (Grupo Tonis).indd 2

Per molt que un esmorzar amb ous no vingui gaire
en gust amb les nàusees de la ressaca és un aliment
que cal tenir en compte per combatre el malestar
que l’alcohol hagi pogut ocasionar.
El matí següent de la festa seguim tenint en el
nostre cos una bona quantitat d’alcohol a la sang.
Aliments com l’ou, així com la ja mencionada fructosa, ajuden a fer que aquestes restes es degradin
més ràpidament. Això es deu sobretot a la cisteïna,
un aminoàcid que contenen els ous i que té un gran
efecte antioxidant en les cèl·lules.
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De festa, compte amb les barreges!
Consells per gaudir d’unes bones Santes amb un consum responsable d’alcohol

Begudes: Marina Alaminos

Les Santes són sinònim de música, tradició, diversió i molta festa. I com en tot espai d’oci, sobretot
nocturn, l’alcohol és un factor que amb un paper
important. A Mataró, la juliana s’ha guanyat el prestigi de beguda de referència. Però la popular mescla
mataronina no és l’única beguda alcohòlica que
durant els deu dies de festa es consumirà a Mataró.
La barreja de begudes alcohòliques és una de les

pràctiques més habituals en contextos d’oci, i la
llegenda urbana explica que fer-ho empitjora la
ressaca i augmenta el risc d’intoxicació. Però què
té de certa, aquesta afirmació?
Els experts asseguren que el factor causant de
l’embriaguesa és la quantitat d’alcohol ingerida,
independentment del tipus de beguda. Ara bé, el
principal problema de barrejar begudes és que es
calcula pitjor el que s’ha consumit i s’accelera la velocitat d’ingestió. Les substàncies que provoquen la

Val més
prevenir
Per gaudir de Les Santes cada
dia és indispensable fer un
consum responsable d'alcohol. Per evitar intoxicacions
etíliques, els experts recomanen ingerir aliments com
a mínim una hora abans del
consum d’alcohol, no perdre
el control del que s’ha begut,
no barrejar begudes fosques
ni alcohol amb medicaments
i beure aigua per evitar la
deshidratació.

Tot a taula 31 i 32 (Senieta + Palmeras).indd 1
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ressaca són els anomenats congèneres, que es produeixen durant la fermentació i donen a la beguda
un color més fosc, com en el cas del whisky. És per
això que es recomana que, en cas de barrejar begudes, siguin de color clar i lleugeres.
Tanmateix, és cert que el cos s’adapta millor al
nivell d’alcohol i sucres d’una beguda si no s’intercala amb altres tipus alcohols. L’etanol és el causant
de les intoxicacions i de la disminució de la funció
de presa de decisions del còrtex prefrontal, i és important no perdre el control del consum si no es vol
córrer el risc de patir una intoxicació etílica.

El perill: les begudes energètiques
Una pràctica molt habitual entre joves és barrejar
alcohol i begudes energètiques, amb un alt contingut en cafeïna. Aquests combinats suposen un risc
important de patir accidents de trànsit o intoxicacions, i és que redueixen dràsticament la sensació

Tot a taula 31 i 32 (Senieta + Palmeras).indd 2

de cansament i l’efecte psicoestimulant evita que
es percebi el grau d’embriaguesa. L’efecte és semblant al de barrejar alcohol i cocaïna, i es poden
arribar a produir alteracions corporals i canvis en
el ritme cardíac.
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Porta el teu got de casa
Durant les festes, el consum de gots de plàstic d'un sol ús augmenta. Portant el teu
got de casa, ajudaràs a evitar que acabin en platges o altres paratges naturals
Medi ambient: Redacció

L'excés de plàstics al planeta ha fet saltar totes
les alarmes en els últims anys i s'han buscat alternatives per reduir-ne la producció i el consum.
Una d'aquestes alternatives són els gots biodegradables fets amb PLA, obtingut del blat de moro.
Si bé és cert que des de fa anys a les festes majors o esdeveniments on hi ha barres per servir
begudes s'aposta per crear gots reutilitzables, al
final no deixen de ser de plàstic i, un dia o altre,
sigui perquè ens en cansem o perquè ja no podem
acumular-ne més a casa, acabaran en un contenidor (esperem que en el groc).
Encara avui, però, hi ha molts locals que segueixen utilitzant gots d'un sol ús, que són encara més
perjudicials, ja que s'acumulen en major quantitat:
una cervesa, un got; un cubata; un got; un refresc,
un got. I així anem fent.
Si vols contribuir a la reducció de plàstics i evitar
que acabin a les platges o repartits per altres llocs
de la ciutat, pots optar per portar un dels tants gots
que segur que tens a casa d'altres Santes o festes, en
comptes de comprar-ne un de nou.

Tot a taula 33 i 34 (l'altre+taverna).indd 1
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A l'estiu, sopars a la fresca
La Festa Major convida a sortir al carrer per gaudir d'un bon àpat amb família o amics

Gastronomia: Redacció

Una de les grans sorts que tenen els mataronins
és ser a prop del mar. A l'estiu, la proximitat de la
platja esdevé un tresor i ofereix la possibilitat de fer
dinars i sopars a la fresca (per no torrar-se, potser
millor a la nit).
Menjar de cara al mar o inclús tocant la sorra amb

Tot a taula 35 i 36 (Tot reserves).indd 1

els peus és possible gràcies a l'extensa oferta en restaurants que té la ciutat, ja sigui a les guingetes de
temporada o en establiments de què podem gaudir durant tot l'any. Qualsevol de les dues opcions
ens serveix quan es tracta d'assaborir un bon àpat,
marcar sobretot pels plats amb gust de mar (calamarsets, sípia, cloïsses diverses o peixos a escollir)
envoltat d'amics o família.
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Fes-t'ho tu mateix
Una altra opció per menjar a la platja és fer un bon
pícnic. En aquest cas, hi ha aliments que són més
còmodes de menjar i altres que val més evitar. Per
tal d’evitar risc d’intoxicacions alimentàries, el més
recomanable és portar els aliments guardats en neveres portàtils. També és molt millor si evitem que
el sol toqui el menjar directament.
El plat més fàcil de preparar i menjar, i és alhora
ric i equilibrat, és l'amanida. D'arròs, de llegums,
de quinoa, de llenties o fins i tot en entrepans freds
amb verdures, enciams i hortalisses. El plat fred ens
ajudarà a tenir una sensació de frescor.
Els productes que convé evitar de totes totes són
els fets a base d'ou, sigui una truita o salses que en
continguin, com per exemple la maionesa. També
s'ha de vigilar molt amb els peixos o les carns poc
cuinats.
De postres, la millor opció és la fruita, que a més
d'hidratar-nos també ens ajudarà a refrescar-nos!
El millor és guardar-la a la nevereta, però si no en
teniu, una opció per mantenir-la quan es tracta de
peces senceres (nectarina, poma, albercocs...) és
dins un pot amb aigua ben freda. A més, també farà
que no s'aixafi.
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a l'hora de
En cas de fer un pícnic a la platja,
heu recollit
marxar recordeu comprovar que
al contenitotes les deixalles i les heu dipositat
r netes de
teni
dor corresponent per tal de man
residus les platges i els mars.
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