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Gourmets de Tarragona

Gastronomia i Turisme

Els 10 millors dels Gourmets: L’Anap

C
ontinuant la celebració del 10 aniver-

sari, l’Associació dels Gourmets de 

Tarragona van visitant, mes a mes 

d’aquest 2008, els 10 restaurants gua-

nyadors del Gastronia durant la dècada de la 

seva història, el millors de cada any, per cercar 

el millor dels millors, que serà proclamat a 

començaments de l’any que ve en una gran 

festa. En aquesta recerca, el sopar del mes de 

setembre de l’entitat gastronòmica tarragonina 

s’ha celebrat al restaurant L’Anap, de Tarrago-

na, guanyador del Gastronia de l’any 1999.

El sopar elaborat pel xef Juan Diego per 

a aquesta especial ocasió es va iniciar amb un 

còctel de benvinguda denominat “Mamadeta 

l’Anap”, continuant amb un aperitiu de vermut 

Yzaguirre “forquilla i ganivet”, maridat amb 

suc de taronja, seguit d’un segon aperitiu de 

cruixent d’ibèric amb pols d’oli, maridat amb 

Fino Jarana de cellers Lustau. 

El menú va comprendre un entrant fred, 

l’horta animada, acompanyada de Damm inè-

dit; un entrant calent, homenatge a la galera, 

regat amb vi Bàrbara Forés blanc (DO Terra 

Alta); de la mar, llom de sorell i temperat d’oli 

d’oliva amb préssec i suc de soja, acompanyat 

de Predicador blanc (DOQ Rioja); i de la terra, 

tall de galtes de vedella i foie amb cremós de 

pastanaga violeta i pa d’espècies, maridat amb 

Galena (DOQ Priorat). De postres, “gin tònic”; 

i essències de l’Alhambra en textures, maridat 

amb te negre aromatitzat. En aquest sopar, el 

convidat d’honor va ser Sergi de los Ríos, 

President del Patronat de Turisme Municipal 

de Tarragona. Acabat el sopar, els responsables 

del restaurant va rebre de mans del convidat 

d’honor una placa de plata commemorativa 

d’aquest sopar, dissenyada per l’artista joier 

Joan Blázquez.
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Els 10 millors dels Gourmets: La Grava

E
l sopar del mes d’octubre, de l’Asso-

ciació dels Gourmets de Tarragona, 

va tenir lloc al restaurant La Grava, 

del Morell, guanyador del Gastronia 

de l’any 2004.

Gerson Ribal, xef d’aquest acreditat 

establiment, va elaborar els següents plats 

que va anar precedits dels aperitius: tofoneta 

de foie amb avellana garrapinyada; gotet 

d’Yzaguirre; magdalena d’escalivada i pintxo 

de gerds i anxova. 

El menú va consistir en trinxat de patata 

amb petxina de pelegrí i parmesà; copa d’es-

queixada tèbia amb pa trufat; foie amb figues 

caramel·litzades i nous; llom de xai amb llo-

màntol, suc de rostit,taronja i camagrocs; gotet 

de meló i mojito; tatin de pera i menjarblanc 

amb xarrup d’aranja i gingebre; varietat de 

pans; aigües i vins; cafès i llaminadures. 

La invitada d’honor va ser Teresa Pallarès, 

sotsdelegada del Govern a Tarragona, que va 

ser qui, en nom dels Gourmets, va lliurar a la 

família Ribal, propietària de La Grava, la 

placa de plata commemorativa de la visita de 

l’entitat gastronòmica tarragonina.
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Els 10 millors dels Gourmets: La Boella

E
l sopar del mes de novembre de l’As-

sociació dels Gourmets de Tarragona 

—que continua en la recerca del “millor 

dels millors dels 10 darrers anys” segons 

l’entitat gastronòmica—, va tenir lloc al res-

taurant La Boella, de la Canonja, guanyador 

del Gastronia de l’any 2002.

Manuel Ramírez, xef d’aquest acreditat 

establiment, va elaborar els següents menús:

Snack, xips de verdures i nous de Macada-

mia garrapinyades a la mostassa, amb copa de 

cava de benvinguda Carles Andreu. Aperitius, 

esfèric d’oliva de La Boella i botifarra de la 

casa amb ou de guatlla.

Com a entrants, foie fumat a la brasa de 

pi, poma i coca de pa centenari, maridat amb 

Marqués de Irún Verdejo 2007 DO Rueda. Ca-

lamar de Tarragona, trompetes grogues i salsa 

de tinta de calamar, maridat amb Marqués de 

Irún Verdejo 2007 DO Rueda. Llom de caballa 

a baixa temperatura, tomaquet cassé i aire de 

taronja, maridat amb Viña Herminia Excelsus 

2005 DOQ Rioja.

Pel que fa als plats forts, el de peix era  

bacallà confitat a 60º sobre crema de gamba 

vermella, maridat amb Viña Herminia Excelsus 

2005 DOQ Rioja. I de carn, cua de bou guisat, 

rovellons i parmentier de patata, maridat amb 

Viña Herminia Reserva 2001 DOQ Rioja. 

Formatges, escuma de Tou de Til·lers amb com-

pota de mango, Serrat Triador amb codonyat 

i pannacotta de Cabrales, maridat amb Viña 

Herminia Reserva 2001 DOQ Rioja.

Prepostres, tardor 08. Postres: pera, cober-

tura Kendari, café i vainilla de Tahití, maridat 

amb Lustau Pedro Ximénez. Petit fours, 

gominola d’oli La Boella; mashmallow de 

grosella; roca de pailleté feuilletine; xocolata 

blanca i fruita de la passió.

Abans del sopar, els assistents van visitar 

les esplèndides instal·lacions del complex La 

Boella i van participar en una presentació i 

degustació de vins dels cellers Viña Herminia, 

de la Rioja. També van visitar la singularíssima 

maqueta de trens del Camp de Tarragona.

Acabat el sopar, en nom dels Gourmets 

es va lliurar a Antoni Salas, director de La 

Boella, acompanyat de l’equip de cuina, la 

placa de plata commemorativa de la visita de 

l’entitat gastronòmica tarragonina.

Direcció: Autovia Tarragona-Reus, km 12. 43110 La Canonja (Tarragona). Tel.: 977 77 15 15. Fax: 977 77 49 93. Tanca diumenge, dilluns 
i la primera quinzena de gener. Targetes de crèdit: Master Card, 6000 i Visa. Serveis: aire condicionat, terrassa, menjadors privats i 
centre de convencions. Correu electrònic: info@laboella.com. Web: www.laboella.com.
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