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L’EXPERIÈNCIA GASTRONÒMICA
DE BARCELONA
Les millors receptes i sabors de la Península en un espai modernista únic
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EDITORIAL
El Nacional dona la benvinguda al bon temps amb nous productes i receptes adaptades a la nova temporada.
Als seus quatre restaurants i cinc barres temàtiques trobareu els millors embotits ibèrics, les tapes més
característiques de la Península, peixos procedents de les millors llotges i una selecció de plats elaborats amb
productes autòctons i de màxima qualitat. Tot adaptat als gustos i a les preferències de cada comensal en cada
moment. Perquè la filosofia d’aquest macroespai gastronòmic, ubicat en un indret emblemàtic de
l’Eixample barceloní, és que cada visitant tingui una experiència única, premium i irrepetible.

DADES BASIQUES

EL NACIONAL?
4 restaurants
LA BRASERIA

La Taperia

LA LLOTJA

La Parada

SÍ, EL NACIONAL.
Un multiespai gastronòmic
únic, amb cuina
ininterrompuda, on tothom
pot gaudir de receptes
tradicionals elaborades amb
productes de gran qualitat
en un ambient singular que
és un reflex de la vida social i
cultural de Barcelona.

5 barres
Barra de vins

Barra de cOctels

WIFI A El Nacional pots estar connectat
amb el nostre servei de wifi gratuït.
HORARIS L’horari d’El Nacional és ininterromput
de 12 a 2 am.
RESERVES Escrivint al correu electrònic reservas.
enb@elnacionalbcn.com o al web
elnacionalbcn.com.

Barra D OStres

Barra de cerveses

RESERVES GRUPS L’espai El Magatzem és el lloc
perfecte per celebrar trobades en exclusiva. Per a
més informació: info.enb@elnacionalbcn.com.

1 reservat

Cuina

ininterrompuda

El Magatzem
El quiosc

L’experiència gastronòmica de Barcelona

TARGETES REGAL
Vols regalar
gastronomia? Regala
la targeta d’El Nacional
(a partir de 50
euros). Pots adquirirla al nostre web
elnacionalbcn.com
o comprar-la in situ.
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Has gaudit de la teva visita a El Nacional? Comparteix-la amb nosaltres a El Nacional BCN (Facebook) i @elnacionalbcn (Instagram i Twitter).

Un regal gastronòmic

La targeta regal d’El Nacional, una aliada per a celebracions especials

Regalar gastronomia és sempre una aposta
segura. Per a un aniversari, una escapada
romàntica a Barcelona, un detall per a un client,
una sorpresa per a un amic, un homenatge a la
família... La targeta regal d’El Nacional pot ser
la vostra millor aliada en tots aquests casos!
La podreu adquirir al web d’El Nacional o en
persona al mateix establiment. En el primer
cas, la targeta s’envia a l’adreça postal indicada
en un termini màxim de dos dies laborables. La
rebreu en una caixa-estoig perfecta per regalar.
En el segon cas, si es vol recollir directament
al restaurant, el client s’emporta la targeta a

l’instant i és efectiva des del mateix moment de la
compra. Es pot demanar a qualsevol encarregat
de sala i us la podeu endur immediatament. Cal
tenir en compte que el saldo caduca i s’ha de
consumir en un període màxim d’un any, però de
ben segur que abans d’aquest temps ja haureu
gaudit plenament de totes les barres i els
restaurants d’El Nacional. L’import mínim és
de 50 €, i el màxim el posa cada client. D’aquest
import s’aniran descomptant els consums
successius que es facin, tantes vegades com es
vulgui i en dies diferents. Regaleu gastronomia
i gaudiu-la a El Nacional!
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VOLS CONÈIXER LA CARTA
DE LA NOSTRA BRASERIA?

LA BRASERIA

Plaers carnívors al calor de les brases
La carn madurada segueix sent la reina indiscutible de La Braseria

BARCELONA— Potser els guisats i els rostits de
cassola no són els plats que més ens criden l’atenció durant els mesos de calor. Tot i que continuen a
la carta de La Braseria, l’espai cedeix a la primavera
i l’estiu tot el protagonisme a la seva especialitat: la
carn de boví madurada i cuita a la brasa.
PROCÉS DE MADURACIÓ. Les mitjanes i els
entrecots d’El Nacional surten de lloms sencers de
30 o 40 quilos. Durant vint dies, a les cambres del
restaurant i a la vista dels clients, acabaran la maduració fins a assolir el punt òptim per al consum.
Unes hores abans, les peces es traslladen a les cambres d’afinació, on la carn va agafant temperatura
lentament abans de passar a la graella. Cada peça
està etiquetada perquè el client que la consumirà
conegui la raça i el sexe de l’animal, la seva procedència, quan va ser sacrificat i totes les dades que
n’asseguren la traçabilitat.
Els cambrers de La Braseria proposen als
comensals tres opcions carnívores: carn de vaca
vella, de vedella jove o de bou. Amb la primera,
afinada un mínim de seixanta dies, es preparen les
peces més preuades del restaurant, les mitjanes,
d’entre 900 grams i 1,5 quilos, ideals per compartir.
De carn de vedella madurada almenys trenta dies
s’ofereixen també mitjanes, filets i entrecots, d’uns
350 grams, i totes les peces es couen en graelles
obertes i a una distància de les brases molt estudiada, per evitar que l’excés de calor cremi el greix
i perquè el centre de la peça arribi al punt just de
temperatura perquè no quedi seca ni freda per
dins. Si s’aposta per la carn de bou, caldrà decidir-se entre dues especialitats: el tàrtar i l’hamburguesa de 250 grams.
Més enllà del boví, els amants de la carn també poden triar el lletó al forn, a l’estil tradicional,
amb patates, cebes i alls, i dues especialitats a la
brasa: els peus de porc Duroc i la botifarra de Calaf.
ELS NOUVINGUTS. El proper juny, els productes de temporada arriben a La Braseria en forma de
magret d’ànec a la graella amb endívies brasejades i
salsa de cireres. Al juliol, hi trobarem secret ibèric

a la brasa amb chutney de tomàquet i carbassó.
La síndria se servirà també a la brasa i el préssec, a
l’agost, acompanyarà les carns en forma de chutney. Per acabar la temporada, l’octubre serà el mes
per excel·lència de La Braseria, ja que la carn d’au,
combinada amb l’exquisidesa dels bolets provinents d’arreu de la península Ibèrica, es convertirà en protagonista d’aquest espai.
No hi ha res millor que acabar un bon àpat
carnívor amb unes bones postres. La carta de La
Braseria incorpora per aquesta temporada dues

SELECT

especialitats. D’una banda, el pastís tatin de poma
amb gelat artesanal de vainilla, un autèntic emblema de la rebosteria francesa. D’altra banda, el goxua, un dolç típic de la zona nord del País Basc que
es compon d’una base de nata muntada, una capa
de pa de pessic i una altra capa de crema pastissera (a El Nacional es fa amb crema de Sant Josep)
que es caramel·litza per aconseguir una sensació
cruixent. I ja que la temporada ho demana, també
hi ha propostes més refrescants, com el sorbet de
llimona i api o la pinya marinada amb fonoll i anet.

CARN DE VEDELLA

El picantón

Una suculenta i aromàtica recepta
A banda de les carns de vaca i de vedella madurades,
a la carta de La Braseria es poden trobar altres carns,
com la del picantón. Es tracta d’un pollastre petit,
habitualment de menys de mig quilo, que es cria a
l’aire lliure i que té una carn molt tendra. Les millors
maneres de cuinar-lo són al forn, farcit o amb salsa.
Aquí el podreu degustar farcit de pa amb herbes
al forn. Per començar, es treu la molla del pa, que
sempre és de doble fermentació. La molla es macera,
entre dues i tres hores, amb herbes aromàtiques (farigola, romaní, alfàbrega...) i oli d’oliva. Amb aquesta
molla es farceix el pollastre i es fa una primera cocció
al forn a baixa temperatura perquè quedi melós. Després, s’acaba de rostir i torrar com si fos un pollastre
a l’ast, a la rostisseria. Es serveix partit per la meitat
i amb la guarnició que s’esculli. El secret: el sabor
s’amaga en el pa.

Tant les mitjanes com els entrecots que se serveixen
a La Braseria provenen de la mateixa vaca bruna
del Pirineu, la que es cria entre el Berguedà i l’Alta
Ribagorça. Sempre se selecciona la carn que prové de
femelles per la seva “millor qualitat organolèptica, la
seva forma i per com funciona a la brasa”, diu Michel
Gradeler, director de cuina d’El Nacional. La carn
s’acosta a les brases amb un màxim de quaranta dies
de maduració i se serveix ja tallada a làmines sobre
un plat de ceràmica, per conservar la temperatura
adequada, i amb l’os a part. Pel que fa a la guarnició,
la decisió final la té el client: patates fregides, al caliu,
amanida o escalivada.
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VOLS CONÈIXER LA
CARTA DE LA NOSTRA LLOTJA?

LA llotja

Els millors fruits frescos del Mediterrani
El peix blau viu el seu moment òptim durant els mesos d’estiu

de manera que disposeu de múltiples possibilitats
que us permeten ajustar al màxim el menú als vostres
gustos i preferències.

BARCELONA—Percebes, bous de mar, escamarlans,
gambes, cloïsses, navalles, llamàntols i llagostes compartiran protagonisme a La Llotja amb peixos clàssics
d’aquesta època com el verat, el lluç, el peix de Sant
Pere, el bonítol i el moll, entre molts altres. “La majoria dels peixos que oferim durant aquesta temporada
primavera-estiu han estat pescats amb ham”, explica
el director de cuina d’El Nacional, Michel Gradeler.
El peix blau també viu el seu millor moment, per

LLORO DE MAR

abundància i per la qualitat de la seva carn, durant la
temporada estival.
Totes aquestes varietats, i d’altres procedents de
les millors llotges del Mediterrani, es trien a pes a la
parada i el client pot demanar com vol que l’hi preparin: a la graella, al vapor, a la planxa, al forn, fregit
o guisat. A més, els peixos es poden acompanyar amb
verdures saltades, amanida de cabdells, patates fregides i patata al forn. El mateix passa amb els mariscos,

NOUS INGREDIENTS. Els productes del mes
d’El Nacional també faran acte de presència a La
Llotja. Al juny, les cireres s’incorporaran com a
convidades en la recepta tradicional de ceviche de
llangostins del Mediterrani. Al juliol, podrem gaudir
d’una deliciosa recepta a base de rap a la graella amb
crosta de carbassó i tomàquets confitats. I a l’agost i
setembre, la presència de fruites com el préssec i el
raïm està garantitzada.
La carta habitual és extensa, amb especialitats
com la paella i la fideuada, l’orada a la sal d’Eivissa i les
gambetes vermelles de Huelva, que es poden demanar
a la planxa amb sal d’algues o fregides. Per picar, no
hi falten els productes de closca al vapor (escopinyes
gallegues al gingebre i musclos amb herbes fresques)
o a la planxa (cloïsses de Carril i vieires), ni tampoc els
fregits (calamars, bunyols de bacallà, croquetes de peix
i marisc). Si preferiu el peix i el marisc en cru, podreu
apostar pel tàrtar de tonyina o degustar un assortiment d’ostres, amb tres varietats de l’Atlàntic i una
del Mediterrani. I, gràcies a El Nacional, no us caldrà
viatjar a cap illa de l’arxipèlag balear per tastar una
caldereta a l’estil menorquí o un bullit d’Eivissa, una
recepta poc coneguda que es presenta en dos serveis:
primer el peix de roca, bullit amb patates i allioli, i, de
segon, un arròs a banda elaborat amb el brou del bullit
de peix. Per als menys mariners, La Llotja també contempla algunes alternatives, com les amanides, l’hamburguesa de 250 grams de carn de bou madurada, el pit
de pollastre de pagès o el saltat de filet de vedella amb
verdures i patates.
Per tancar l’àpat, la ja extensa carta de postres
incorpora aquesta temporada dues noves propostes
que són autèntics clàssics de la pastisseria tradicional, sempre amb el toc especial d’El Nacional. Un és
el babà amb ratafia que, per als qui no el coneguin,
és un licor elaborat amb nous típic de Catalunya.
L’altre és el Cardenal, fet a base de pa de pessic i
merenga i farcit amb nata muntada i maduixots.
Un autèntic plaer.

SELECT

Tàrtar de tonyina

Una suculenta i aromàtica recepta

Lorito, raor, galán, pejepeine... Aquests són alguns dels
noms amb què es coneix un dels peixos més escassos
i peculiars de la Península. Es tracta d’un animal d’escates vermelloses i ratlles blavoses que presenta una
forma peculiar, similar a la d’un roger aixafat. Les seves
tonalitats recorden les d’un lloro, d’aquí el seu nom.
Una altra peculiaritat: és hermafrodita i en canviar de
sexe muda de color. La seva carn és molt blanca i la
seva pell és tan gelatinosa que es fon a la boca. Viu
a prop de la costa, a les aigües del Mediterrani i de
l’Atlàntic, i es pesca amb ham a les costes d’Almeria, el
Maresme i les Illes Balears. És un peix tant delicat que
no es pot filetejar i, per tant, a La Llotja només es podrà
degustar fregit, amb la pell cruixent i el llom carnós.

Un dels productes que s’incorpora aquesta temporada a la carta d’El Nacional és el bonítol, procedent
del mar Cantàbric. Aquest peix blau arriba al seu
punt òptim a l’estiu i serà el protagonista indiscutible en diferents receptes de La Llotja. De la mateixa
família prové la tonyina vermella del Mediterrani,
amb la qual es prepara el tàrtar, un plat fi, gustós
i de temporada. Per elaborar-lo es talla el centre
del llom de la tonyina en brunoise. A banda, es pica
ceba vermella molt fina i es prepara una vinagreta
amb soja, oli d’avellanes i oli d’oliva. Es barregen
la tonyina i la ceba i s’amaneixen amb la vinagreta.
Per a l’emplatat, s’elabora una crema d’alvocat, a
base de làmines d’alvocat picades, i es munta el
tàrtar a sobre. És un plat que es pot tastar sol o dins
de l’assortit de crus, en què també hi ha ostres del
Mediterrani i vieires en ceviche.
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VOLS CONÈIXER LA CARTA
DE LA NOSTRA PARADA?

La parada

Un oasis de dolços enmig de Passeig de Gràcia
L’oferta de pastisseria se suma a la carta de La Parada

BARCELONA— Amants del dolç, ja podeu córrer cap a
La Parada. Si sou de clàssics, aposteu pel pastís de
llimona, que s’elabora amb dos tipus de merenga i una
base de crema de llimona. Per als qui busquen propostes més contundents, el pastís de dues xocolates i cobertura de gerds juga amb la diversitat de les textures.
També hi trobareu dos nous plum cakes: el primer està

COCA DE RECAPTE. A La Parada trobareu un
extens llistat de coques artesanes. Una de les
més clàssiques és la coca de recapte amb verdura
escalivada i formatge de cabra, que combina verdures com el pebrot, l’albergínia i la ceba amb un
deliciós formatge de gust intens. Tradicionalment,
la coca de recapte es feia al forn de cada poble
(autors com Josep Pla creien que és originària de la
Noguera), aprofitant ingredients de l’horta que no
s’havien utilitzat en altres receptes. El nom d’aquesta especialitat prové del fet de berenar fora de casa,
ja que “el recapte” és el menjar que s’endú.

fet a base de poma i decorat amb poma caramel·litzada, mentre que el segon s’inspira en un carrot cake i es
presenta cobert amb ametlla laminada.

EL QUIOSC

AMANIDES D’ESTIU. Abans de passar a les
postres, però, convé fer-li un repàs a la carta d’aquest
espai, que és extensa i està dividida en cinc apartats:
curats i entrants, pasta, coques artesanes, coques fines
i els ja mencionats pastissos i també creps. Les amanides agafen protagonisme a La Parada durant l’època
estival, ja que són fresques i saludables. A més, ingredients com el tomàquet i el carbassó, entre d’altres,
s’incorporaran a les receptes de temporada, permetent l’elaboració de plats como l’hummus de carbassó
amb salmó marinat o el tomàquet farcit amb cremós
de formatge. Aquestes són algunes de les noves receptes que se sumen a la resta de propostes habituals
com l’amanida d’embotits catalans, la clàssica Cèsar
-que incorpora pollastre confitat, el toc particular
d’El Nacional-, la de bacallà amb salsa xató i la de
formatges artesans.
UNA PARADA MERESCUDA. Per fer un mos ràpid,
les coques són les millors aliades. Entre les artesanes,
de massa gruixuda i elaborades amb productes de
proximitat, convé posar atenció a la de pernil ibèric,
mozzarella i ruca i a la de formatge amb pernil dolç i
espinacs. Les coques fines són, sens dubte, l’especialitat de La Parada, i les seves combinacions no deixen
de sorprendre: de carpaccio de vedella amb parmesà
i ruca, de samfaina confitada i salmó fresc, de botifarra
esparracada i de sobrassada ibèrica de Mallorca.
El garrí és un dels aliments destacats durant el mes
de maig i, per aquest motiu, la coca de pulled pork
serà un dels plats estrella. Les pastes, com sempre,
segueixen sent fresques i artesanes, inspirades en el
savoir faire dels italians. I el celler és d’allò més complet, amb vermuts i vins d’aperitiu de xerès, cerveses
Damm i una selecció de vins blancs, rosats, negres,
dolços, caves i sangria de vi o de cava per a tots els
gustos.

GELATS ARTESANALS. Tots els clients
que visiten El Nacional s’aturen a admirar
El Quiosc, una imponent joia arquitectònica d’inspiració art déco composada per
dos antics balcons units entre ells. A dins
s’hi ubica una deliciosa gelateria, lloc de referència
per als amants d’aquests dolços. Els reis d’aquest
espai, que evoca els antics quioscos de carrer, són
els gelats d’elaboració artesanal italiana, que se
serveixen tant en cucurutxo com en terrina. Els
gustos van variant també al llarg d’aquests mesos:
xocolata belga, vainilla de Madagascar, maduixa
natural, llimona de Sicília, coco d’Indonèsia, avellana del Piamonte, cafè i iogurt blanc. Per donar-li
el toc final, podeu escollir entre una interessant
varietat de toppings.
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VOLS CONÈIXER LA CARTA
DE LA NOSTRA BARRA DE VINS?

Barra de vins

La vinoteca més divertida de Barcelona
La carta incorpora vins de les millors denominacions d’origen

BARCELONA— Penedès, Rioja, Ribera del Duero,
Montsant... Tenim sort, vivim en una terra de vins i
això ens permet gaudir sense gaires dificultats d’un
bon vi negre, blanc o rosat. Des de sempre, a la Barra de
Vins d’El Nacional hi hem trobat una acurada selecció
de referències de les millors regions peninsulars.
La seva carta ens obre la porta a tastar més referències
en un sol àpat. Per què conformar-nos amb una única
ampolla si podem descobrir i degustar, a copes, vins de
diferents denominacions d’origen? És una magnífica
oportunitat per sortir de la zona de confort i tastar
varietats a les que no estem habituats o, fins i tot, per
atrevir-se a demanar vins més premium. A més, no
caldrà que tots els comensals es posin d’acord, ja que
cadascú podrà triar aquelles varietats que li siguin
més afins. Com sempre, els vins es poden demanar per
ampolles o a copes, la millor manera perquè cadascú
pugui triar el que més li agrada, o, per què no?, satisfer
la seva curiositat tastant-ne més d’un.
DIVERSITAT D’ALTERNATIVES. El mateix podem
fer amb els formatges, ja que les referències són
extenses i totes tenen procedència nacional: l’asturià
Afuega’l Pitu, la torta extremenya, l’Idiazabal basc, el
tradicional manxec castellà, el Payoyo gadità, el Brisat
de Catalunya... Un assortiment d’aquestes delicadeses
amb una copa de vi és sempre una aposta segura. Per
als que no siguin gaire formatgers, la carta inclou els
millors embotits ibèrics, sobrassada de Berga i secallona de la Vall d’Aran. Si tenim menys gana, podem
fer un pica-pica a base d’anxoves de L’Escala, seitons

en vinagre, olives, un aperitiu de vegetals o un assortiment d’escopinyes, musclos i cloïsses en conserva. En la
varietat està el gust.

EXCEL·LÈNCIA IBÈRICA. A la Barra de Vins hi
trobareu sempre un tallador de pernil professional,
que té absoluta cura del producte i s’encarrega de
tallar el pernil ibèric de gla amb la màxima precisió
i finor. D’aquí en surten tots els plats de pernil que
se serveixen als diferents espais d’El Nacional.
Aquesta barra, a més, és un emplaçament ideal
per a degustar-hi un assortiment d’altres embotits
ibèrics de gla com l’espatlla, el llom i el xoriç, ja
sigui sols o acompanyats amb unes llesques de pa
de coca sucat amb tomàquet. El vi, a copes, posa la
rúbrica a aquest tastet fet amb els millors embotit
provinents de Guijuelo.

VOLS CONÈIXER LA CARTA
DE LA TAPERIA?

LA TAPERIA

Tapes per recórrer la península Ibèrica
El cante a la malaguenya és un espectacle gastronòmic únic a La Taperia

BARCELONA— Entrar a La Taperia pot ser una
experiència sorprenent per a aquells que desconeguin què són les tapes al cante. Al sud de la Península,
i en concret a Màlaga, és habitual que els cambrers
presentin de viva veu les tapes que van sortint de la
cuina. “El cambrer estableix una mena de joc amb el
client i l’obliga a estar atent”, explica Michel Gradeler, director de cuina d’El Nacional. L’ocurrència i la
gràcia dels cambrers, així com el coneixement al detall
de cadascun dels plats de la carta, són essencials en
aquesta interacció entre la sala i el client.
DE TEMPORADA. I és que en aquest restaurant, el més

informal d’El Nacional, els agrada el joc, i per això

aposten per introduir a les seves barquetes i platets
alguns dels productes de temporada. Algunes receptes
fresques com el salmorejo amb ou i pernil o els tomàquets verds fregits amb crema de formatge seran les
escollides per combatre l’arribada de la calor.
I una altra novetat: a banda dels arrossos (de marisc,
negre, mixt o amb verdures) que continuaran presentant-se en format de tapa, ara es pot demanar un
arròs per a un mínim de cinc comensals que es cuinarà
expressament per a aquell grup. I una altra novetat:
a banda dels arrossos (de marisc, negre, mixt o amb
verdures) que continuaran presentant-se en format
de tapa, ara es pot demanar un arròs per a un mínim
de cinc comensals que es cuinarà expressament per a
aquell grup.
La filosofia dels plats per compartir es manté
intacta a la carta d’aquest espai, que permet triar entre
una selecció de les tapes més característiques de tota
la Península, elaborades sempre amb productes autòctons i de màxima qualitat. Si es volen sabors d’Astúries,
res millor que una xistorra artesana a la sidra. Del País
Basc, les navalles a la donostiarra i la tonyina vermella
a la biscaïna. I del sud, uns bons calamars a l’andalusa
o les gambetes de Huelva fregides. Però si hi ha un plat
que representa la Península arreu del món és la paella,
que es pot menjar en format de tapa o per compartir
entre un mínim de cinc persones. També se serveixen
arrossos i fideuades, i els imprescindibles formatges i
embotits de procedència ibèrica, que, regats amb una
copa de vi, de cava o de sangria, rubriquen aquest viatge informal però gastronòmic per la tota la Península.

UN CLÀSSIC REFRESCANT. És un plat estiuenc
i típic de la cuina tradicional catalana. No calen
gaires pistes per descobrir que parlem de l’esqueixada. A La Taperia es prepara amb llom de
bacallà dessalat procedent dels mars d’Islàndia.
Aquest bacallà és considerat un dels millors del
món per la seva textura i el seu sabor. S’amaneix
amb tomàquet fresc ratllat del Baix Llobregat,
un dels productes de temporada d’El Nacional
al juliol i, a continuació, se li afegeix ceba tendra
tallada molt fina, oli d’oliva i olives negres. Un
cop a taula, el millor acompanyant serà sempre
un vi blanc, del Penedès, de Rueda o de les Rías
Baixas... La carta és plena de referències per triar.
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VOLS CONÈIXER LA CARTA
DE LA NOSTRA BARRA D’OSTRES?

Barra d    ostres

Ostres vives i molt fresques

Idees i recomanacions per degustar com cal aquesta apreciada delicatessen
BARCELONA—Els vertaders amants de les ostres
les mengen al natural”,
diu Alain Jeudy, un dels
millors especialistes en
ostres de Barcelona i
responsable de la Barra
d’Ostres d’El Nacional. Tot
i això, també són molts els
comensals que prefereixen
degustar aquest apreciat
bivalve amb algun amaniment. Els gustos, de vegades,
canvien segons els països. I a El Nacional estan preparats per satisfer tothom. “Tenim els amaniments
clàssics: la llimona, el pebre negre en gra i la vinagreta d’escalunya. Aquestes són les formes típiques de
menjar ostres a Espanya i a França”, explica Jeudy.
Tres amaniments que mariden a la perfecció amb les
quatre varietats d’ostres que s’ofereixen a la barra:
tres procedents de l’Atlàntic i una del Mediterrani.

tant mastegar-la bé i no empassar-se-la directament.
D’aquesta manera també evitem indigestions, ja que
som nosaltres mateixos els que, al trinxar-la dins la
boca, la matem.
També cal saber que les ostres s’han de conservar
aïllades en caixes de fusta, a una temperatura d’entre
7 i 8 graus, i mai han d’estar en contacte directe amb
el gel, ja que es congelaria la l’aigua que tenen a dins i
moririen abans de ser consumides. El gel només s’ha
d’utilitzar per presentar l’ostra davant del comensal.
DESPULLADA O ACOMPANYADA. Ja a la barra,
a banda del conegut cava i del xampany francès, un
bon vi blanc sec pot ser un excel·lent maridatge per
a aquest àpat. També podem inspirar-nos en els
japonesos, que combinen les ostres amb sake. I els
amaniments? Tot i que aquí és habitual afegir-hi
pebre i llimona -“només dues gotes, no cal exprimir
una llimona sencera”, apunta Jeudy-, a França l’ostra
s’acompanya de vinagreta d’escalunya, mentre que a
Àsia prefereixen la salsa picant. Cal tenir en compte,
però, que tot allò que incorporem a l’ostra canviarà el
seu gust original. “El veritable aficionat la vol oberta i
al natural. Sense res més”, afegeix l’especialista. És la
manera més autèntica de gaudir d’aquest sabor de mar
en boca.
Per als qui no s’atreveixin amb aquesta delicadesa, la Barra d’Ostres ofereix alternatives igual de
suculentes com el caviar Platinum d’origen rus, el
salmó noruec fumat i el cranc reial, que preparen cuit
al vapor i acompanyat d’una maionesa d’algues.

CONTROL DE QUALITAT. L’ostra és un producte
viu i és imprescindible que, un cop oberta, es comprovi la seva frescor, ja que si no es corre el risc de
patir una intoxicació alimentària. Si es toca l’ostra
delicadament amb la punta d’un ganivet o se li tiren
dues gotes de llimona i aquesta es retracta, podem
estar segurs de que és viva. Si no és així, ja la podem
llençar. Per assaborir-la plenament i descobrir les
característiques gustatives que amaga és molt impor-

VOLS CONÈIXER LA CARTA
DE LA NOSTRA BARRA DE CÒCTELS?

BARRA DE coctels

Còctels refrescants de dia i de nit
Ginebra, cítrics, menta i cogombre són els ingredients estrella
BARCELONA—Amb l’arribada
de la primavera i l’estiu, la calor
s’instal·la als carrers de Barcelona.
Una bona manera de combatre la
xafogor durant el dia és apropar-se
a la Barra de Còctels d’El Nacional.
Per aquí no només circulen els que
volen fer un vermut i tastar algun
platet de formatges i fumats de la millor qualitat. De
fet, cada cop són més els clients que saben que no és
necessari esperar a la nit per enfilar-se als alts tamborets de la cocteleria, deixar-se seduir per la seva preciosa barra circular, admirar la tècnica dels bàrmans de
la casa i degustar una copa ben refrescant.
L’ESTIU A LA COPA. I és que, a mig matí o abans de

dinar, podeu aventurar-vos a descobrir nous combinats que van més enllà de les tradicionals begudes
estiuenques com el mojito, la caipirinha, la pinya
colada i els habituals sour, amb pisco o amb whisky. A
la carta de dia hi trobareu interessants propostes que
tenen com a denominador comú la ginebra, un destil·lat fresc i suau, que combina a la perfecció amb el
caràcter cítric d’ingredients com la llima i la llimona,
l’aroma refrescant de la menta i el sabor d’una de les
hortalisses estrella de l’estiu, el cogombre. Quan al
carrer baixi la temperatura, a la Barra de Còctels us hi
segueix esperant una magnífica selecció de whiskys i
bourbons de procedències diverses, que, tot i ser destil·lats més pesats i amb més cos, poden ser el tancament perfecte d’un àpat a El Nacional.

ELS MÉS FRESCOS. El Nacional ha volgut potenciar per a aquesta temporada dues propostes que
tenen com a base principal la ginebra: el Green
10, inspirat en una beguda alcohòlica del Marroc,
que s’acompanya amb té verd i suc de llimona, i
l’Splash, que contrasta els botànics de la ginebra
amb suc de llimona i trossets de cogombre picat.
Si preferiu els clàssics, també podeu demanar als
bàrmans d’El Nacional un Bramble, amb ginebra i
nabius; un Moscow Mule, una joia de la cocteleria
amb vodka que torna a estar de moda entre els
amants dels destil·lats, i la seva variant estiuenca
i moderna, a base de ginebra, llima i ginger beer,
anomenada London Mule.
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el magatzem

El racó més íntim
Celebrar un àpat a El Magatzem és gaudir d’una experiència
gastronòmica personalitzada en cada moment

INFLUENCERS

BOCA-ORELLA GASTRONÒMIC
La Silvia Bosch va quedar tan
impressionada amb El Nacional que
ha recomanat l’experiència als seus
43.000 seguidors. @silviaboschblog

BARCELONA— L’aventura més exclusiva
d’El Nacional comença a La Parada, on el grup
es troba per prendre una primera copa de benvinguda: de cervesa, de vi, de cava, o un aperitiu.
L’oferta és àmplia. Quan tots els comensals han
arribat i s’han reunit, s’inicia el passeig que
permet gaudir de l’espectacle de l’arquitectura i
l’interiorisme d’aquest gran espai gastronòmic,
inspirat en la Barcelona dels anys trenta i quaranta i signat per un dels dissenyadors actuals
de referència de la ciutat, Lázaro Rosa-Violán.
Aprofiteu el recorregut per fixar-vos en l’estructura
original de volta catalana amb claraboies que presideix
el sostre, per delectar-vos en els ambients de cadascun
dels espais i en el seu mobiliari fet a mida i per admirar
el paviment de lloses hexagonals i les grans làmpades i
vidrieres que decoren l’espai.
Un cop us hagueu deixat fascinar pels més de
3.000 m2 d’aquest macroespai gastronòmic, us dirigireu justament al costat oposat de l’entrada d’El Nacional que connecta amb el Passeig de Gràcia. Pujareu les
majestuoses escales i arribareu a un passatge privat,
a l’aire lliure i deliciosament il·luminat a les nits, que
desemboca en el carrer Pau Claris. Una petita porta us
donarà accés al racó més íntim i amagat de tot El Nacional: El Magatzem. Un destí vip.
RECORDAR ELS ORÍGENS. Separat de la resta de
restaurants i barres especialitzades, aquest espai està
reservat per a les millors ocasions i per a les experiències en grup: dinars familiars, celebracions d’aniversari, sopars d’empresa, reunions, presentacions... Tot
tipus d’esdeveniments que congreguin un màxim de
42 comensals. En un primer moment, aquest espai va
funcionar com a veritable magatzem d’El Nacional, per
la seva proximitat amb la cuina central del restaurant,

però ben aviat es va optar per transformar-lo en
el saló privat que és ara. La seva decoració és tot
un homenatge als seus orígens, i per això juga
amb les prestatgeries metàl·liques, les caixes de
fusta, les llaunes de conserva, les ampolles, les
fruites i verdures, així com altres elements que
es poden trobar habitualment en un espai pensat per a l’emmagatzematge en un restaurant.
LA MÀGIA DE LA VERSATILITAT. Aquí, l’atenció és personalitzada i extremadament cuidada,
amb un equip de professionals dedicats a que gaudiu
al màxim de l’experiència. L’espai és diàfan i també
destaca per la seva versatilitat, ja que s’adapta sense
inconvenients a la composició i als requeriments de
cada grup, a la decoració, als horaris... però sobretot a
les seves necessitats gastronòmiques.
De fet, a El Magatzem es pot triar el menú a partir
de l’àmplia oferta dels quatre restaurants i les cinc
barres especialitzades d’El Nacional, sempre en funció
dels gustos de cada grup.
Per exemple, el menú de La Braseria per a aquest
espai ofereix un ampli assortiment d’entrants, que
inclou pernil ibèric de gla, carpaccio de vaca, coca fina
amb samfaina confitada i salmó fresc, calamars mar i
muntanya i croquetes de cecina.
El menú que prepara La Llotja inclou altres propostes, com les gambes amb allada i el deliciós suquet
de peix de llotja amb carxofes, mentre que La Taperia
tira de clàssics informals com l’ensalada russa, les
patates braves, l’esqueixada de bacallà i les taules de
formatges artesans amb D. O. espanyola.
Un bon assortiment d’ostres, fresquíssimes i
acabades d’obrir a la Barra d’Ostres, acompanyades
de xampany o cava, poden posar la cirereta a aquesta
experiència única i del tot privilegiada.

MOJITOS QUE ENAMOREN
La Marta Sierra (134.000 seguidors)
recomana tastar el mojito de poma
d’El Nacional des del seu compte
d’Instagram. @marta__sierra

CREPS PER A TOTS ELS GUSTOS
Les delicioses creps de llimona, Nutella i crema catalana protagonitzen
un dels posts d’aquest compte amb
16.000 seguidors. @comeresblog
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La Llotja
El gust del mar directe a la taula. La carta
privilegiada d’aquest espai dedicat al peix es
nodreix de receptes de tota la Península, des
de guisats tradicionals fins al millor marisc,
així com irresistibles arrossos.

el mapa
Barra de Còctels
Si ets exigent amb els còctels i sempre
demanes un Martini sec sacsejat però no
barrejat, aquest és el teu lloc. Aquí podràs
degustar tant varietats clàssiques com
creacions d’autor fins a l’hora que vulguis.

La Braseria
Les ànimes carnívores tenen una cita en aquest
local. La matèria primera, que s’exposa als comensals, i un showcooking arrodoneixen una proposta carregada de sabor amb plats com el filet
tàrtar, una bona mitjana de vedella, l’ossobuco...

El Quiosc
Només entrar en aquest edifici emblemàtic, ens
rep una estructura singular formada per dos antics
balcons, que ara acullen El Quiosc: la geladeria
d’El Nacional.

La Parada
Una aturada merescuda en el recorregut
pel centre de la ciutat és La Parada, on
ens esperen saboroses coques de massa
fina elaborades amb productes de km 0 o
pastissos per pecar sense penedir-se’n.
No et quedis sense el teu tros!
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El Magatzem
Aquest saló privat és l’espai ideal per celebracions,
dinars i sopars en grup, i a més ens proposa menús
de grup per a l’ocasió. La carta habitual recull el més
destacat dels quatre restaurants i les cinc barres d’El
Nacional, i accepta grups de fins a 42 persones.

Barra d’Ostres
Fins a quatre varietats d’aquest producte de
mar figuren a la carta de la barra. A més, es
poden degustar acompanyades d’una selecció
de vins, caves i xampany. I, a més d’ostres, aquí
també se serveix salmó, tonyina, cranc rei,
marisc de temporada i caviar. Tot plegat sense
assaonaments, perquè el gust de cada aliment es
pugui apreciar al màxim.

La Taperia
Els amants de les bones tapes ja saben que
els sabors de la Península, de nord a sud, es
poden descobrir per mitjà d’aquestes petites
grans delícies. A La Taperia els tastaràs
tots en un ambient molt autèntic.

Barra de Vins
Si t’agrada el vi però et perds entre les múltiples varietats, visitant aquesta barra d’El Nacional et convertiràs en tot un expert. La carta de
vins es complementa amb caves i varietats de
vins generosos, com el xerès.

Barra de Cerveses
Aquest racó és tot un homenatge a la nostra beguda favorita. La cervesa es converteix en la pedra
angular de les propostes gastronòmiques de la
barra, ja que cadascuna de les varietats es marida
amb plats sorprenents.
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Bonítol (mar Cantàbric)

origens
La gastronomia és un dels valors diferencials de la Península i, sens dubte, la diversitat
i la qualitat dels productes alimentaris que
neixen en aquest territori hi tenen molt a
veure. Vinguin del mar o de la terra, aquests
aliments arriben a El Nacional, procedents
de les millors ubicacions, per incorporar-se
puntualment a les diverses cartes, que
aposten, per damunt de tot, pel producte de
temporada. Una garantia de que estem consumint els aliments en el seu moment òptim
i amb el seu millor sabor.

Conegut com a bonítol del Nord,
aquest peix és un preuat producte de
temporada que arriba al Cantàbric per
reproduir-se entre el juny i l’octubre.
La seva carn és més saborosa i suau
que la de la resta de túnids.

Vedella (Galícia)
Galícia s’ha guanyat el reconeixement
internacional per la seva apreciada
carn de boví i compta amb el distintiu
de la IGP (Indicació Geogràfica
Protegida Vedella Gallega). Els vedells
se sacrifiquen amb menys de 10
mesos d’edat. La seva carn destaca pel
seu color rosat o vermell suau i una
infiltració generosa de greix de color
blanc nacrat.

Bolets (Zamora)
Producte de tardor per excel·lència, són
moltes les varietats de bolets comestibles que creixen a Castella i Lleó i que
arriben a les nostres taules i a les
d’El Nacional, que també treballa amb
bolets de Catalunya i Aragó. Un aliment
que transforma el gust de qualsevol plat.

els productes de temporada que inspiren les receptes d el nacional

JUNY

CIRERES. De color vermell i
especialment valorada pel seu
sabor dolç i fresc, aquesta fruita
estiuenca aporta fibra i és un
excel·lent antioxidant.

JULIOL

BONÍTOL. La seva textura ferma i
la seva carn tendra el converteixen
en un aliment únic, apte per ser
degustat en amanides, guisats o
simplement a la planxa.

TOMÀQUET. D’aroma i sabor
intensos i agradables al paladar,
aquest tomàquet cultivat a l’aire
lliure arriba al seu punt òptim
durant la temporada d’estiu.

AGOST

CARBASSÓ. Baix en calories,
és una hortalissa ideal en dietes
d’aprimament i encaixa a la perfecció tant crua o en amanides com
cuita en guisats i cremes.

PRÉSSEC. Una fruita que és tota
una exquisidesa, recognoscible per
la seva gran mida, el seu color groc
uniforme, la seva dolçor i el seu
excel·lent sabor.
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Ànec (País Basc)
Criats tradicionalment a l’aire lliure i engreixats amb
gra, dels ànecs que han crescut en terres basques
se n’aprofiten gairebé totes les parts. Magret, pit
d’ànec, pernil d’ànec, confit, paté, foie gras... Les
opcions són àmplies i algunes d’elles seran a El
Nacional per acomiadar la temporada d’estiu.

Préssec (Calanda, Terol)
El Nacional aposta pel préssec amb D. O. Calanda,
una fruita cultivada al Baix Aragó des de finals del
segle XIX. Cada fruit es cobreix amb una bossa de
paper, que el protegeix de plagues i dels productes
fitosanitaris; una tècnica que avala la seva qualitat.

Cireres (Baix Llobregat)
En aquesta comarca es cultiven habitualment les varietats Burlat
i Starking, així com una trentena de varietats més. Arriben a El
Nacional des de poblacions com Torrelles de Llobregat i Santa
Coloma de Cervelló, i s’utilitzen tant en plats com en postres.

Tomàquets (Baix Llobregat)
En aquesta zona se’n cultiven diferent varietats: pera, cherry,
etc. Un producte 100 % de proximitat, amb un elevat contingut
de minerals i vitamines, que arriba a El Nacional per fer-se un
lloc en fresques amanides estiuenques i en altres platets.

Raïm (El Penedès)
Dorada (mar Mediterrani)
Aquesta espècie costanera es troba àmpliament estesa
per tot el mar Mediterrani. També coneguda com Pargo
Dorado o Zapatilla, és un peix molt popular que compta
amb una llarga tradició en la gastronomia mediterrània.

Als vinyars del Penedès hi creixen diferents varietats
de raïm: samsó, garnatxa, xarel·lo, macabeu, etc, i
se’n fan vins que es poden tastar a copes a la Barra
de Vins. Al setembre, època de verema, aquests
fruits també s’instal·len a la cuina d’El Nacional.

Carbassó (Almeria)
És una de les verdures més antigues que es coneixen i
actualment Almeria és un dels principals productors europeus
d’aquesta hortalissa. Lleuger, hidratant i refrescant, a l’agost es
convertirà en protagonista als diferents espais d’El Nacional.

SETEMBRE

VEDELLA. La vedella es caracteritza per ser una carn vermella
amb un gran poder nutricional, ja
que posseeix un alt contingut de
proteïnes, ferro, zinc i magnesi.

RAÏM. Amb un gust dolç i un
final àcid, aquesta fruita és
molt versàtil i destaca pel seu
poder desintoxicant i depuratiu
de l’organisme.

OCTUBRE

DORADA. És un peix blanc
o semigràs i d’aigua salada.
El seu nom se li atribueix a la
franja daurada que es troba
entre els seus dos ulls.

BOLETS. Pobres en greix i amb un
alt percentatge d’aigua, admeten
infinites formes de preparació: al
forn, saltats, a la brasa, cuits, etc.

ÀNEC. La seva carn fina combina
amb fruites que aportin matisos
d’acidesa, com ara la poma i la
pera, i també amb la dolçor de la
pruna.
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Barra de Cerveses

Els millors maridatges de l’estiu

L’extensa gamma de cerveses Damm es pot degustar a la Barra de Cerveses

BARCELONA— Torna el bon temps i amb ell les
cerveses ben fresques i saboroses, que ens conviden
a aturar-nos una estona, refrescar-nos amb begudes
de qualitat i gaudir d’un bon moment. De fet, la Barra
de Cerveses d’El Nacional és un racó magnífic on
refugiar-se quan el sol del Passeig de Gràcia crema
de valent.
En aquest espai, especialitzat en cerveses i
conserves, la carta inclou una amplia representació
de les cerveses de Damm en diferents formats, a més
d’olives farcides o amb denominació d’origen, patates
xips, gildes, anxoves de L’Escala, seitons en vinagre,
escopinyes i deliciosos assortiments de mariscos i de
vegetals en conserva.
Menció a part mereixen els formatges i els
embotits de gla procedents de Guijuelo, sempre
servits amb pa de llarga fermentació o amb pa de coca
torrat amb tomàquet de penjar, oli i sal. No hi falta res
per fer un aperitiu en les millors condicions.

DE TIRADOR. Però si hi ha una protagonista
indiscutible en aquest espai d’El Nacional, aquesta és
la cervesa. Canya o pinta, sempre serà ben servida, amb
la seva crema, pels professionals d’aquesta barra. Dels
tiradors en surten quatre especialitats: Estrella Damm,
Voll-Damm, Bock-Damm i Damm Lemon, que es poden
demanar en format canya (25 cl) o pinta (50 cl).
L’Estrella Damm és el producte emblema de
la companyia, i la va crear el seu fundador, August
Kuentzmann Damm, que va concebre una cervesa
molt mediterrània, més lleugera que la centreeuropea i
adaptada al clima i als gustos d’aquí. La Voll-Damm és una
cervesa de doble malta d’estil Marzënbier, amb més aroma,
més sabor i més cos, i la Bock-Damm és una cervesa negra
a l’estil de Munic, elaborada amb tres tipus de malta, que
li confereixen el sabor torrat. La darrera especialitat és la
Damm Lemon, una clara feta amb la proporció ideal: sis
parts d’Estrella Damm per quatre parts de llimona i un toc
de llima. Una proposta d’allò més refrescant.

D’AMPOLLA. Si preferim el format ampolla,
trobarem una oferta encara més extensa, ja que, a
banda de les quatre especialitats ja mencionades,
també podrem triar entre la Saaz, una cervesa
elaborada amb llúpol aromàtic provinent de la
regió txeca de Saaz; la torrada Turia, valenciana i
de color ambre intens amb reflexes vermellosos; la
Malquerida, una cervesa vermella fresca elaborada
amb flor de Jamaica, taronja, blat, malt d’ordi i blat
de moro; l’alsaciana A.K. Damm, suau però que no
passa desapercebuda al paladar, i la donostiarra
Keler, una lager elegant que es produeix des del 1890.
Sense oblidar, és clar, la cervesa sense alcohol
Free Damm, la nova fórmula de la qual recupera
les aromes que es perdien en eliminar l’alcohol,
obtenint una cervesa amb més perfum i millor
sabor, ni tampoc la Inedit, creada pels mestres
cervesers de Damm, Ferran Adrià i l’equip de
sommeliers d’elBulli.
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LA BRASERIA

LA LLOTJA

LA PARADA

A les diferents barres i espais d’El Nacional
es poden prendre canyes ben tirades i ampolles
de les principals cerveses Damm que, acompanyades dels aperitius i plats més adequats,
assoleixen la combinació perfecta.

A.K. DAMM + COCA DE
SALTAT DE VERDURES
La coca de saltat de verdures amb salsa romesco
combina perfectament amb
la cervesa d’estil alsacià
A.K. Damm, llançada el
2001 com a homenatge al
fundador de la companyia,
August Kuentzmann Damm.
Caràcter alemany amb
refinament francès.

TURIA + PERNIL
IBÈRIC DE GLA
Una canya ben tirada de
Turia, la cervesa torrada
més valenciana de Damm,
garanteix una experiència
de tapes perfecta. Aquesta
varietat és especialment
adequada per a la intensitat i la melositat del pernil
ibèric de gla, tallat ben fi i
amb el seu greix.

BARRA DE VINS

INEDIT + DORADA
Els matisos de la Inedit atorguen a l’orada a la sal grossa
d’Eivissa un sabor complex i
d’inspiració mediterrània. La
cervesa creada pels mestres
cervesers de Damm, Ferran
Adrià i l’equip de sommeliers
d’elBulli està elaborada a
partir de dues cerveses (la
de malt d’ordi i la de blat) i
aromatizada amb espècies.

BARRA DE CoCTELS

LA TAPERIA

BOCK-DAMM +
ARRÒS NEGRE
Negre sobre negre en
aquest maridatge que
proposa a La Taperia. La
Bock-Damm és una cervesa
negra a l’estil de Munic
elaborada amb tres tipus de
malta, que li confereixen un
gust torrat. Una companya
ideal per a l’arròs negre
amb marisc i peix.

VOLL-DAMM +
MITJANA DE VACA VELLA
La Voll-Damm ofereix més
aroma, més sabor i més
cos que altres cerveses, ja
que en la seva elaboració
s’utilitza el doble de la
quantitat de malta habitual.
Una intensitat que contrasta amb la mitjana de vaca
vella feta a la brasa o la
gran hamburguesa de bou
d’El Nacional.

ESTRELLA DAMM +
TÀRTAR DE TONYINA
A la Barra d’Ostres els crus,
com el tàrtar de tonyina
vermella del Mediterrani,
són els actors principals.
Què millor que servirlo amb la protagonista
absoluta de les cerveses
Damm, l’Estrella Damm.
Fresca, d’estil Mediterrani
i perfecta per acompanyar
aquest plat estiuenc.

BARRA DE CERVESES

COMBINACIONS
GUANYADORES

BARRA D OSTRES

VOLS CONÈIXER LA CARTA DE LA
NOSTRA BARRA DE CERVESES?

MALQUERIDA +
APERITIU DE MARISCOS
EN CONSERVA
A la Barra de Còctels us hi
espera la Malquerida, una
cervesa vermella fresca
ideal per maridar amb plats
d’inspiració llatina i també
amb el vinagre dels mariscos
en conserva. Es prepara amb
flor de Jamaica, taronja, blat,
malt d’ordi i blat de moro.

KELER + FORMATGE
IDIAZABAL FUMAT
L’origen basc dels dos
protagonistes d’aquest
maridatge els uneix. La
cervesa Keler és donostiarra, de tipus lager, elegant
i refrescant, però amb una
forta càrrega aromàtica. El
formatge Idiazabal, amb D.
O. pròpia, és intens i té un
punt picant. Una combinació que fa pàtria.
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Tradició, rigor i feina per crear grans caves

Per a Juvé & Camps tradició i renovació van plegades amb la certificació de viticultura ecològica
d’insecticides i herbicides químics i períodes de
guaret de fins a set anys perquè la terra descansi i es
recuperi. El premi a tot plegat, un raïm sa, equilibrat i
de màxima qualitat.
Quan arriba el moment de collir els fruits d’un
any de dedicació, la verema es fa de manera totalment manual. Veremadors vinculats des de fa anys
a la família, equipats amb tisores, tallen només el
raïm sa i sencer, que es diposita en petits cistells
de plàstic. Cal evitar que els grans s’aixafin. De la
verema depèn, en gran part, la qualitat del futur vi.
“El viticultor que cull el raïm en fa una selecció a peu
de cep, rebutjant el que està tocat, si n’hi ha. A més,
d’aquesta manera ens assegurem que el raïm arriba
íntegre a les nostres mans, preservant-ne tot el potencial”, ens explica Orte.

BARCELONA— Una història centenària que es
remunta a Joan Juvé Mir, fundador de la saga familiar el 1796 a Sant Sadurní d’Anoia. 270 hectàrees de
vinyes al Penedès propietat de la família i 200 més si
comptem oliveres, cereals i terrenys boscosos. Aire
mediterrani, equilibri mediambiental, biodiversitat
i màxim rigor en totes les fases, tenint cura de cada
tipus de raïm des del conreu fins a la criança i la venda
posterior dels seus vins i caves.
L’EXCEL·LÈNCIA COM A FILOSOFIA. Tot i que
resumir tantes generacions, treballs, cures i desvetllaments requeriria moltes pàgines, aquest seria un
extracte molt petit del que és aquesta empresa familiar. Potser faltaria afegir-hi el profund respecte a la
natura i els seus cicles, que es manifesta actualment
en la total reconversió ecològica de les vinyes Juvé
& Camps, tal com ens explica Antonio Orte, respon-

sable d’Enologia del celler amb Toni Cantos. Pràctiques vinícoles de baix rendiment que consideren la
vinya part del paisatge i el vi com a expressió del seu
ecosistema. “L’experiència de quatre generacions
de viticultors al Penedès ens ha ensenyat a mirar la
terra-vinya amb altres ulls. Hem passat de tenir una
mentalitat correctiva (quan es feien servir productes
de síntesi per tractar malalties o plagues) a treballar
de manera preventiva. Reforçant la salut de la planta,
buscant l’equilibri natural amb el seu ecosistema
(fauna, flora...) i aplicant la mínima intervenció possible. Tots ens hem impregnat d’aquesta nova filosofia que s’ha traduït en una millora de la qualitat final
del raïm”, remarca Orte.
EL VALOR DE L’ECOLOGIA. Una filosofia que s’ha
vist reconeguda amb l’estricta certificació de viticultura ecològica, aconseguida el 2015. Vinyes lliures

EL MILLOR EQUIPAMENT. El raïm acabat de collir
requereix unes instal·lacions de primer nivell per al
seu tractament i conversió en vi. Com el celler que
Juvé & Camps té a Espiells, un conjunt arquitectònic
envoltat de vinyes, a l’estil d’un château francès. Hi
arriba, després d’un curt recorregut des de les vinyes
properes, els preuat raïm. En sales perfectament
equipades per rebre i seleccionar el raïm, es fa al
desrapament, el premsatge i la posterior fermentació en grans naus de dipòsits dotats de temperatura
controlada.
Així es fa la vinificació òptima de vins base per
als caves, així com els vins joves, criances i reserves,
tant blancs, com rosats i negres. Una nau de bótes
impressionant i un avançat tren d’embotellat completen el conjunt. A les caves situades a Sant Sadurní d’Anoia, construïdes per la família des del 1921,
els caves adquireixen gran qualitat, finor i caràcter
elegant madurant lentament a les rimes, gràcies a la
feina artesana i meticulosa, seguint pautes tradicionals i movent les ampolles als pupitres. A temperatura constant entre 12 i 18 º, en penombra, sense sorolls
ni corrents d’aire, es produeix la segona fermentació
en ampolla seguint el mètode tradicional champenoise. Un rigor extrem perquè els caves adquireixin
les aromes subtils i complexes que, juntament amb la
cremositat, la frescor i l’elegància, caracteritzen els
caves Juvé & Camps.

MARIDATGES

MAGNUM RESERVA DE LA FAMÍLIA 75 CL. Versàtil, per gaudir amb
la cuina tradicional i els sabors de la
terra que tenim marcats a la ment des
de la infantesa. Sensacions salines,
greixoses, escalivades, sabors fumats,
etc. troben en aquest cava un acompanyant ideal que suavitza i fa més
lleugers aquests plats.

MAGNUM GREGAL. Exuberant, amb
records florals i de fruites tropicals,
combina amb els calamars a l’andalusa
i les croquetes de pernil de La Taperia.
Els seus ous ferrats o les gambes amb
allada també s’ajuden de la seva frescor
i neta acidesa per rebaixar la intensitat,
allargant així el gaudi de l’àpat per part
dels comensals.

MILESIMÉ. Puresa i selecció de la matèria
primera que ens brinda el mar. Màxima
qualitat i senzillesa. El cava Milesimé
respecta tot el sabor del plat, aportant
frescor, suavitat i acidesa equilibrada per
brindar una experiència gastronòmica
única. Els calamars mar i muntanya de
La Llotja comparteixen la mateixa idea i
ofereixen sensacions més complexes.

LA BRASERiA

LA llotja

LA TAPERiA

LA paradeta

Per Antonio Orte
Enòleg de Juvé & Camps

IOHANNES. El foc de la llar sempre
ens atreu: torrats, fumats, espècies…
són aromes difícils d’oblidar. El maridatge perfecte: Iohannes, un negre
estructurat, amb cos, ple de records
de fruites vermelles madures, notes de
cafè, tabac, fusta de roure, etc. Aquestes són les bases per crear un moment
únic d’harmonia.
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Fruites i verdures de qualitat

El Nacional compta amb els millors ingredients provinents del Prat i de Múrcia

BARCELONA— Jochen Schloemer i Thorsten Beckmann, dos joves alemanys amb una tradició familiar
vinculada des de sempre al sector agrícola, tenien el
somni de portar la producció del camp a les nostres
taules. Per aquest motiu es van carregar de força i
l'any 1991 van fundar l’empresa Gemüsering, distribuïdora de fruites i verdures, a la ciutat d’Stuttgart
(Alemanya). “També som una empresa productora,
som agricultors i estem molt orgullosos de ser-ho. De
vegades ens identifiquen simplement com una empresa que compra i ven, i la realitat és que el cor de la
nostra empresa està al camp”, explica Jesús Peinado,
gerent de Gemüsering a Espanya.
CONEIXEMENT COMPARTIT. Els seus principals
productes són els tomàquets, les pastanagues, la col
vermella i blanca, els cogombres, els raves, les cebes, la
coliflor, els porros, la xicoira, els pebrots, el carbassó, el
raïm, els cítrics, la llista és llarguíssima. La qualitat de
les seves verdures i fruites ha fet que el seu creixement
com a empresa fos exponencial. L’any 2015 van arribar
a Espanya, i des de llavors han aconseguit consolidar
tres línies de negoci: servei a la restauració, servei a
col·lectivitats i subministrament a creuers.
“Ara estem immersos en la producció de la nostra pròpia quarta gamma de fruita i verdura preparada i estem recollint molt bones crítiques per part dels
nostres clients. Amb aquesta línia podem oferir als
nostres consumidors un servei integral sense dependre de tercers”, diu Peinado.
Un d’aquests clients és El Nacional, que des de
fa més de dos anys compra a Gemüsering fruites i verdures de màxima qualitat per als seus diferents espais gastronòmics. “Els servim des del més bàsic fins
al més complex, d'albergínies fins a micromesclum i
germinats. Des d'una taronja fins a una broqueta de

fruites preparada. L'important és que la qualitat exigida per El Nacional fa que cada dia vulguem millorar”, comenta. I afegeix: “L’experiència és molt positiva, no només perquè El Nacional és un referent en
la restauració de Barcelona, sinó perquè fa equip amb
els seus proveïdors i aporta tot el seu coneixement generosament. Ens enriqueix”.
COMPRA PROPERA. La filosofia empresarial de
Gemüsering se sustenta en la proximitat i sobretot en
la cura del medi ambient. “Procurem que els nostres
productes siguin el més propers a la localització dels
nostres clients. Ens preocupa la petjada de carboni, i
preferim proveir El Nacional amb un enciam del Prat
abans que amb un que prové de Múrcia. Per això, tenim
acords amb productors locals i estem contínuament
cercant nous proveïdors”, exposa el director.
A més, són estrictes amb la qualitat, i per això porten
a terme controls en origen, dins del seu propi magatzem i
coincidint amb la sortida del producte. També saben com
n’és d’important treballar amb proveïdors compromesos i
s’esforcen per comptar amb un equip de professionals orientats cap a la qualitat i el servei. “Tenim un equip humà
que aglutina moltes àrees de coneixement. Sens dubte,
aquest és el nostre principal valor. I, el més important, posem afecte en tot el que fem”, conclou Peinado.

LES MILLORS VERDURES DE LA PENÍNSULA.
Gemüsering treballa amb més de seixanta productors de tots els punts de la Península. Una xifra que
en aquests anys no ha parat d’augmentar exponencialment, en part per la posada en valor d'una
cuina cada vegada més responsable i de qualitat que
aposta pels bons productes que tenim a la vora. Tal
i com explica Jesús Peinado, gerent de Gemüsering
Espanya: “aquí està molt implantat el tema de la
proximitat, i per això comprem sempre al productor que tenim més a prop”. Amb seu a Barcelona, 
Gemüsering s'especialitza en la producció d'hortalisses i fruites de la més alta qualitat, acuradament
seleccionades i dirigides al sector de l'alta restauració i als hotels, com ara tomàquets, enciams,
bròcolis, raïm, pastanagues, porros i carbassons,
entre d'altres. “Som agricultors, sabem de què va el
sector. Per això molts dels que volen treballar amb
nosaltres són precisament agricultors, perquè saben
que tracten amb persones que estan al mateix negoci, que són sensibles i que coneixen com es pateix al
camp”, puntualitza Peinado.

"El cor de la nostra empresa és al camp", explica Jesús
Peinado, gerent de Gemüsering a Espanya.
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FORA D’
Carrer d’Aragó, 283-285
VOLS CONÈIXER
LA CARTA DE LOMOALTO?

L’experiència de menjar a LomoAlto
Tot l’equip treballa per donar a conèixer els tipus de carns, les maduracions i les coccions
BARCELONA—Fer pedagogia sobre què és la carn
madurada és el principal
objectiu de LomoAlto, un
autèntic temple de la carn de
vaca jove o vella i de la de bou,
que s’ha convertit en els seus
dos anys d’existència en un
lloc de peregrinatge per als
que busquen una experiència carnívora única. Aquesta
comença amb l’assessorament per part de l’equip del
LomoAlto a l’hora d’orientar el client sobre quina és la
peça que més s’ajusta als seus gustos. Aquí se serveix
carn de vaques velles de raça rossa gallega madurada
durant vuitanta dies, de raça frisona amb cinquanta
dies de maduració, de vedella d’un any, de rossa gallega
amb trenta dies a la cambra.... En definitiva, carn de les
millors races i procedències (Castella i Lleó, Galícia, Astúries, Portugal, etc.), afinada a les cambres del restaurant i servida al client en el seu millor moment.
“Expliquem què és la maduració, quines races de
vaca hi ha, si és vella o jove, el seu sabor, per què et pot
agradar més la carn de bou o la de vaca... Sempre intentarem esbrinar què és el que vols menjar i farem que no
t’equivoquis”, afirma Michel Gradeler, director de cuina
de LomoAlto & LomoBajo. Són sabors molt especials,
amb els que el comensal s’ha d’anar d’anar familiaritzant
a poc a poc. Per això, si no s’és coneixedor d’aquest tipus
de carns, és millor començar, per exemple, amb una carn
de vaca madurada que no amb una de bou. El procés
de maduració és molt delicat i també s’intenta explicar
amb detall al comensal. “Un bona carn madurada és la
que fa olor a fulla seca o a mantega, no a fulla humida o
a formatge blau. Si està ben madurada no té per què fer
una olor forta”, precisa Gradeler.

NAT

RECOMA

LA CARN, AL PUNT. També s’ha de ser molt curós
en el moment de cuinar la carn a la brasa, ja que cada
muscle té un tall i requereix una temperatura i una
cocció diferents. “Abans d’arribar a la taula, la carn
passa per deu temperatures diferents, més altes o
més baixes, segons les necessitats de cada moment, i
s’acaba tallant muscle per muscle davant del client”,
explica Gradeler. La temperatura és molt important
i la precisió és gairebé científica, per això els cuiners
treballen davant les brases amb termòmetre, ganivet i

“Una bona carn madurada és la que fa olor a fulla
seca o a mantega”, precisa Michel Gradeler, director
de cuina de LomoAlto & LomoBajo.
pinces. A l’hora de servir-la, aquí no s’utilitzen pedres
molt calentes per mantenir la temperatura de la carn,
ja que la fan malbé, sinó plats a uns 60 graus que la
conserven a la temperatura ideal.
Una altra curiositat: al LomoAlto els cambrers
no pregunten als comensals quin és el punt de cocció
de la carn que volen. “La servim en el seu millor punt,
segons la nostra experiència. Si després resulta que
es vol més feta, ens l’enduem a la cuina i la tornem a
cuinar”, afegeix.

POSTRES DIGESTIVES. Per acabar l’aventura de degustar carn de vaca o de bou madurada, res millor que
un gelat a base d’api, llimona, menta i una cullerada de
ginebra i tònica, que evitarà que el sabor intens de la
carn retorni i que, a més, és un gran digestiu.
I, finalment, un consell per als primerencs en
matèria de carns madurades: millor fer abans una visita al LomoBajo i tastar els seus entrepans carnívors
i gurmet. És la primera porta que cal passar per començar a entendre aquest nou món de sabors madurats.

SELECT

Una vivència per compartir
LomoAlto mostra les seves especialitats en diversos menús per a grups
Visitar LomoAlto en grup també pot ser tota una
experiència, i encara més si s’opta per algun dels menús
per a grups, a preu tancat, que ofereix el restaurant. El
Menú Sidreria, que incorpora el beuratge el qual li dona
nom, s’ha batejat així en honor a aquests establiments
típics del nord de la Península. La contundència en
aquest menú la posa la mitjana de vedella, que se
serveix en peces de 450 grams per persona amb trenta
dies de maduració. L’acompanyen la xistorra a la sidra,
cuita al foc de carbó, l’amanida verda de ceba tendra i

la truita de bacallà i alls tendres. La resta de menús comencen amb una selecció d’embotits i continuen amb
propostes com les croquetes de cecina i el tàrtar, entre
altres. El plat fort, segons el menú, pot ser la mitjana
de vedella o la de vaca madurada, o també es pot optar
per mitja ració de cada per comparar els dos tipus de
carn. La guarnició: pebrots del piquillo confitats, patates
agres fregides i amanida. Cerveses Estrella Damm i vins
de denominacions d’origen de la Península posen la
rúbrica a aquesta aventura carnívora.
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FORA D’
lomobajo.barcelona
VOLS CONÈIXER
LA CARTA DE LOMOBAJO?

Entrepans per descobrir la carn madurada
La màxima qualitat de la carn i del pa són els pilars de LomoBajo
kamut i garrofa, cruixent i en forma de xapata, dissenyat
especialment per a aquests entrepans.

BARCELONA— Per entrar
en l’univers de les carns
madurades el millor que
es pot fer és visitar primer
NAT
LomoBajo. Aquí, a la planta
RECOMA
inferior d’aquest temple
de la carn, situat al carrer
Aragó, se serveixen deu
entrepans gurmet: quatre
hamburgueses, quatre rolls
i dos pepitos, a més de mitja dotzena d’acompanyaments i postres, una selecció de cerveses i vi a
copes.

EL PODER DEL PA. L’objectiu és que, mitjançant
petites delicadeses, el comensal es familiaritzi amb la
carn madurada de bou, de vaca vella i de vedella, però
alhora es busca que prengui consciència sobre el valor
del pa, peça clau en la preparació d’aquests entrepans
gurmet. “Oferim diferents tipus d’entrepans perquè
volem que el comensal entengui que, en un entrepà, és
tan important el que va dins com el que va fora”, diu
Gradeler. Per això, les hamburgueses -aquí les denominen burgueses- es presenten amb un pa brètzel que
es torra a la brasa; els rolls se serveixen en un pa anglès
cuit al vapor i marcat a la planxa, i els pepitos, tant el
de filet com el de mitjana de vedella, amb pa negre de

UNA CARTA ENCERTADA. D’entrepans, n’hi ha per
a tots els gustos i totes les personalitats, sigui el comensal coneixedor o no de les carns madurades. Entre
les hamburgueses, la Clàssica, amb enciam, tomàquet
i ceba a la brasa; la Sibarita, amb foie a la planxa i
poma; la Gorgonzola, amb formatge blau italià, ceba,
tomàquet i enciam, i la Suprem, que, a diferència de
les altres, que estan fetes amb carn de vaca, s’elabora amb carn de bou i s’acompanya amb formatge i la
resta d’ingredients clàssics. Pel que fa als rolls, es pot
triar entre el de sobrassada de bou i mel, el de carn
de broqueta moruna, el que va farcit de tàrtar de carn
de bou amb ceba cruixent i cremós de rovell d’ou, o
el de cecina de vaca amb amanida de brots i cítrics.
Les dues varietats de pepitos es preparen amb filet de
vedella amb pebrot verd, formatge i maionesa de carn
l’un, i amb mitjana de vedella i pebrots del piquillo
l’altre. Una revisió d’un entrepà clàssic que no falta
mai a les cartes dels nostres bars.
Com a acompanyaments, la carta de LomoBajo
proposa idees com les patates rosses, fregides amb pela,
els pebrots de Padrón amb sal grossa, les anelles de ceba
amb mel de canya o l’amanida de cabdells amb tonyina.
Una altra amanida, la d’endívies amb gorgonzola i nous,
encapçala l’oferta de plats per compartir, juntament amb
les croquetes de cecina de vaca i l’amanida de tomàquet
amb ventresca de tonyina, sempre treballant amb matèria primera de màxima qualitat.
La carn obre la gana i de ben segur que encara us
quedarà lloc per a alguna de les seves postres, clàssiques però temptadores i, en alguns casos, ben digestives. És el cas de la pinya natural amb crema fresca, el
borratxo a la cervesa amb nata muntada, el sorbet de
llimona, el gelat de vainilla i el gelat de xocolata belga,
tots dos de procedència artesana. I si voleu allargar la
sobretaula al costat dels magnífics finestrals del restaurant, no dubteu en consultar l’oferta de gintònics, amb
les millors ginebres i tòniques premium.

QUIN ES EL TEU ROLL?

PER ALS PURISTES DE LA CARN.
El Tàrtar Roll de Bou, amb ceba cruixent
i cremós de rovell d’ou és, sens dubte, l’entrepà estrella de LomoBajo. Els
amants de les carns madurades de vaca
i de bou i dels sabors intensos no poden
deixar escapar l’oportunitat de tastar
aquesta petita delicadesa. Un autèntic
cop de sensacions gustatives.

PER ALS EXÒTICS. El Moruno Roll és una
versió de la clàssica broqueta moruna, elaborat amb llom de dos colors macerat i especiat
i acompanyat amb ceba morada, envinagrats
i una maionesa de bitxo. Inspirada en la tradició culinària dels països àrabs, tot i que molt
arrelada al nostre país, aquesta broqueta en
forma d’entrepà farà les delícies d’aquells
que busquen sabors genuïns.

PER ALS MÉS SALATS. La cecina de vaca
és un embotit 100 % espanyol. Curada
només amb sal i posteriorment fumada,
es caracteritza per la seva olor intensa, la
seva textura saborosa i un viu color vermellós. El Cecina Roll Extra de Vaca Artesana,
pensat per als amants de les emocions salades, acompanya la cecina amb amanida
de brots i cítrics i un toc d’allioli.

PER ALS TRADICIONALS. Combinar
la sobrassada amb mel i formatge és
una tradició ben arrelada a Mallorca i a
Menorca. A LomoBajo traslladen aquest
clàssic al Sobrassada Roll de Bou, utilitzant sobrassada feta per ells mateixos i
autèntic formatge de Maó. Una recepta
de tota la vida modernitzada, i en forma
d’entrepà, amb sabors ben identificables.

