Som una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu principal la
conservació del patrimoni natural i cultural.
Ens apassiona tot el relacionat amb la naturalesa i el medi ambient, així com
les manifestacions culturals de l’ésser humà en el propi mitjà. Per això volem
transmetre-ho i acostar-ho a les persones amb aspectes que resulten pròxims:
prioritzem l’emoció més que la informació.

“Donem significat
als trets naturals i culturals
perquè siguen estimats i conservats”

Editat per Interpreta Natura , 2021
C/ Concepción Arenal, 2
46600 – Alzira (Valencia)
www.interpretayeduca.com
Imprés a Espanya
Toni Burguera, S.L. Torrent (València)

Ajudes concedides per la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
per a programes i projectes educatius i de formació i divulgació
per a estratègies de dinamització agroecològiques
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 2021.

Cap part d’aquesta publicació, inclòs el disseny de coberta, pot ser reproduïda, emmagatzemada o transmesa en cap manera i per cap mitjà, sense permís de l’editor.
Si necessita utilitzar algún fragment d’aquesta obra amb finalitats educatives, poses en contacte amb Interpreta Natura en info@interpretayeduca.com.
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Recuperar les llavors perdudes i donar-los el reconeixement que mereixen dins de
la producció agroecològica de hui en dia. Aquest va ser el nostre repte durant 2020.
L’equip d’Interpreta Natura, com a associació sense ànim de lucre dedicada a la
conservació del patrimoni natural i cultural, va decidir deixar de lamentar-se per la
pèrdua de les varietats hortícoles autòctones valencianes i posar-se a la feina.
Crearem el projecte “En busca de les llavors perdudes” gràcies a les ajudes concedides
per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica per a programes i projectes educatius i de formació i divulgació
per a estratègies de dinamització agroecològiques en l’àmbit de la Comunitat
Valenciana. I, com a bons intèrprets del patrimoni que som, vam donar vida a la
Superagent Mandarina recentment reclutada per a frenar les maldats del totpoderós,
omnipresent i inadvertit Globarium.
Gràcies a totes les persones que ens van ajudar, no sols aconseguirem recuperar les
llavors perdudes sinó que hem aconseguit, aquest 2021, emprendre la lluita contra la
desmemòria del nostre camp, amb més força si cap, implicant a tots els agents socials
i de manera intergeneracional.
Perquè enguany, amb el saber d’antany i les llavors del Catàleg Valencià de Varietats
Tradicionals d’Interés Agrari ja en lloc segur en els nostres camps, que és on han
d’estar, hem anat un pas més enllà, en sintonia amb la Conselleria, i hem traslladat
eixes fruites, hortalisses o llegums a la cuina d’alguns dels grans xefs de la nostra
geografia.
Cinc restaurants, cinc entitats cooperatives agràries, cinc productors locals… i infinitat
de persones majors o no tant que ens han prestat les seues receptes de sempre.
Receptes reinventades, reinterpretades, amb productes agroecològics de proximitat
per l’avantguarda de la nostra cuina.
Enguany han sigut cinc localitzacions a través de les quals hem tractat d’abastar la
grandesa i varietat del territori valencià. Esperem que prompte puguen ser moltes més.
						Equip Interpreta Natura.
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R E S TAU R A NT

N O U R A S PA

Avinguda País Valencià, 120.
03820 Cocentaina Alacant
telf. 96 559 30 32
info@nouraspa.es

El bar Avinguda de Cocentaina era conegut com a Raspa, a penes tenia
30m2 i complementava l’economia agrícola familiar.
El Raspa va anar creixent en els anys 50 amb les seues copes i les
delicioses tapes d’Ángeles Cardona. Un dia en què la clientela va acabar
amb tot el menjar, el marit d’Ángeles va baixar a l’horta, al pati del bar, i
va pujar unes espigues de dacsa que van fregir. Així van nàixer els seus
famosos tostons. A principis dels 70, al soterrani i pati acollien un ball
amb orquestra anomenat “El Corralillo”. Allí, en 1992/93, els pares de
l’actual propietari van crear el restaurant Nou Raspa, ara en mans de
Manolo i Cristina, on encara podem degustar els exitosos tostons i la
famosa pericana.
Manolo Broton és net dels fundadors. Cristina Manzanares, la seua
parella, a qui “la barra ja no li apanyava”, es va ficar en la cuina a
investigar. Per això no para de formar-se i és Màster en Arròs i Alta
Cuina Mediterrània 2020-2021.
El Nou Raspa treballa amb productes de varietats autòctones de
proximitat, com l’Oli del Comtat i productes de la seua pròpia horta.
Amb tot el respecte cap a la tradició, cuidant el producte i aplicant
noves tècniques de cuina, el Nou Raspa manté l’essència dels plats
tradicionals de Cocentaina.
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Pericana
Ingredients

R E S TAU R A NT

N O U R A S PA

Menú

Aquest és el menú que van preparar amb productes
agroecològics de proximitat:

Pericana

Plat típic de la cuina de la comarca de l’Alcoià-Comtat, a la
falda de la Serra Mariola.

APERITIUS

Recepta centenària vinculada a oficis del camp i la
ramaderia pel fàcil transport dels ingredients, la senzilla
preparació i els seus alts valors nutricionals.

Pa, allioli i tomaca acompanyada del cupatge agroecològic d’Oli del Comtat

A més, cal recordar que antigament a aquesta zona només
arribava el peix conservat en sal o assecat al sol, pel que
resultava molt còmode preparar-lo per a aquesta recepta.

Olives amanides

Pericana amb capellà (capellanet) i alfafarenca
Tostons saltats amb blanqueta

Es degusta com ensalada de salaons, o untada en rosques
o com a guarnició.

Albergínia a la flama, salaons, torró i fruita seca,
amanit amb el cupatge agroecològic.

PRINCIPAL

Arròs sec amb llonganissa i esclata-sangs

POSTRES

Carabassa amb terra de xocolate
Ens regalen aquestes receptes:
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Tostons

Els tostons no són més que la dacsa, de la varietat blanca
(dacsa d’estiu), encara tendra, que es cull en panolles per
al seu consum abans de que grane.
A Cocentaina i pobles del voltant han elevat a l’altar (amb
tota justícia) una senzilla recepta que es pren per a aperitiu
o fins i tot d’acompanyament d’algun plat.

centaina
- 3 bajoques de l’hort a de Co
(pimentons secs)
molles de
- 2 capellans (es pot substituir per
ba callà sense dessalar)
- 1 cabeça d’alls secs
tat
- Oli d’oliv a verge extra varie
alf afarenca, Oli el Com tat.
la varietat alfafarenca
L’oli d’oliva verge extra de
s verds.
un oli potent amb arome

és

Nova interpretació
Preparem un recipient amb abundant oli d’oliva calent
i fregim les bajoques. Es deixen daurar, però no han de
cremar-se ni tampoc quedar crues perquè llavors no es
tornen cruixents.

Plat de sempre
Passem tots els ingredients, d’un en un, per la flama viva
del foc (millor sobre brases) fins que estiguen fets, però
sense cremar-los. Els pimentons deuen quedar negrets
per la part de la pell però rojos per dins.
Esperem que refreden. Pelem llavors els alls i els piquem.
Obrim els pimentons i llevem mugró i llavors. Trossegem
de manera que quede una grandària molt menuda.
Finalment, esmollem molt xicotet el capellà, rebutjant les
espines i el cap.

Retirem i esperem que es refreden. Mentrestant es
rosteixen els capellans. Si es té la possibilitat de rostir-los
en la flama agafaran un sabor característic. Igual que l’all.
Si no, preparem una paella calenta amb una mica d’oli
d’oliva, passem els capellans i retirem.
Pelem els alls, els laminem i els passem per la paella.
Obrim els pimentons i llevem el mugró i les llavors. Els
trossegem menuts.

Mesclem tot en un bol i cobrim amb un bon oli d’oliva cru.

Finalment, esmollem el capellà i mesclem tot en un
recipient cobert amb un oli d’oliva verge cru com és de la
varietat alfafarenca de Oli el Comtat.

Servirem acompanyat de pa.

Servirem acompanyat de pa.
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Cooperativa Agrícola Catòlica, COOP.V.
Pol. Industrial L’Alcúdia
C/ Muro, 1 - Cocentaina, Alacant
Tel.: 965 591 762

Tostons
Plat de sempre
Antigament es torrava la panolla en les brases del foc i se
soltaven els seus grans, salant-los i posant-los el seu oli
d’oliva.

Nova interpretació
Pelem i netegem les espigues i tallem la dacsa fent
alçaprem desprenent-lo de la panolla de manera
horitzontal. Ara sí, amb els dits anem soltant els grans un
a un.

Ingredie

nts

- Una pa
n
v ari etat blaolla de da cs a tendr
a,
nca

- Oli d’o
liv
Com tat, d a extr a v ari etat bla
e potent s a
n
bor i molt queta, Oli el
aromàtic
- Sal

Preparem una paella amb una mica d’oli d’oliva i, quan
estiga ben calenta, tirem els grans dins amb un poquet de
sal.
Baixem el foc i anem removent contínuament perquè no
es peguen ni es cremen. Els grans de dacsa deuen torrarse en la paella, no fregir-se, per això cal posar molt poc oli
i fer-los amb una paella gran perquè es repartisquen, no
s’amunteguen i toque el fons cadascun d’ells.
Continuem removent-los fins que estiguen daurats, uns
deu minuts.
Ho traem i ho servim calent.
Consells:
Com amb altres sofregits i fregits, podem retirar-ho sobre
paper de cuina per a llevar l’excedent d’oli.
Si ens agrada la dacsa més cruixent, podem fregir-lo amb
un dit d’oli i deixar-lo un poc més fet, tirant a torrat.
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L’actual president de la Cooperativa Agrícola Catòlica,
COOP.V., Sr. Rafael Montava, ens conta un poquet de
la seua història. Allà per 1916, un grup d’agricultors va
decidir llogar una almàssera en lloc de pagar per utilitzar
diferents almàsseres privades. Amb el pas del temps
el nombre d’associats del llavors anomenat Sindicat
d’Agricultors Catòlics va augmentar i es van instal·lar
on hui dia es troba l’actual supermercat i les oficines.
En 1944, en promulgar-se la Llei de Cooperatives, el
Sindicat va passar a ser l’actual Cooperativa Agrícola
Catòlica COOP. V.
En l’actualitat treballen amb uns 6 o 7 milions de quilos
d’olives. En l’almàssera es du a terme tot el procés
d’elaboració dels diferents olis, des de la descàrrega i
neteja de l’oliva fins al seu embotellament i etiquetatge.
L’oliva que predomina (un 90%) és la blanqueta, però
també treballen amb camamil·la, alfafarenca, piqual i
arbequina. És de les poques cooperatives que ofereixen
tants tipus d’olis diferents, formats i envasos. L’Oli El
Comtat és el seu producte estrela.
Fa molts anys que la cooperativa està fomentant
l’agroecologia més enllà de les certificacions que no
sempre son fàcils d’aconseguir per xicotets productors,
i fins i tot tenen ja l’almàssera preparada per a poder fer
l’oli ecològic. Com a resultat s’obté un cupatge de les
varietats blanqueta, camamil·la i alfafarenca que va ser
reconegut, en 2019, com un dels millors AOVE´s de la
Comunitat Valenciana.

També és important ressaltar que aquesta cooperativa
va rebre en 2021 el Premi a la Igualtat d’Oportunitats
atorgat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
en els Premis Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya.
La cooperativa va destacar no sols per la paritat
aconseguida en el consell rector sinó també en l’àmbit
laboral.
Comenta Rafael que, encara que l’agricultura ja no té el
pes d’antany, la temporada d’oliva s’ha mantingut dins de
la tradició familiar com un esdeveniment anual, i això va
més enllà del valor econòmic.
A més de l’oliva, la cooperativa s’encarrega de l’ametla.
Però la Cocentaina agrícola no acaba ací: codonys,
pomes, tomaques i altres hortalisses i fruiteres poblen
els camps. I no són pocs els agricultors que cuiden de
les llavors tradicionals creant els seus propis planters
any rere any.

Paco Marso

Mila Llorens

Productor local de varietats tradicionals
Paco Marso descendeix de generacions d’agricultors
però serà l’últim de la seua família perquè el seu únic fill
ja ha triat un altre camí. Membre i antic president de la
Cooperativa Agrícola Catòlica COOP. V., ara està jubilat
i cuida, per afició i afecte, la seua plantació de fruiteres
amb més de 80 espècies diferents. També té en la
seua horta la famosa bajoca, els pimentons rojos de la
deliciosa pericana.
Ens conta algunes curiositats de l’oliva blanqueta:
“Antigament no predominava la blanqueta, hi havia
dues espècies de més baix rendiment, la mançanera i
la alfafarenca, que encara hi ha. Però ens vam adonar
que la blanqueta donava fruit cada any a excepció de
les altres espècies que donen un sí i un no. Tindre una
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producció cada any ens permetia cobrir despeses.
Canviàrem les espècies mitjançant empelts per a no
perdre anys de producció; sabíem que en dos anys la
producció era màxima”.
Respecte a l’agricultura ecològica, Paco pensa que és el
futur: “Ajudar a la planta amb fauna útil és el millor que
podem fer, cal optar per eixa opció sempre que es puga”.
Gràcies a Paco, que va aconseguir tornar a produir llavor
de la dacsa autòctona i ara ja compta amb diverses
plantes donant fruit, es poden cuinar els típics tostons
amb el producte de sempre. I és que és un d’eixos
agricultors que no deixen de preparar el seu propi
planter d’un any per al següent.

Mila Llorens porta més de 25 anys en el consell rector
de la Cooperativa Agrícola Catòlica, COOP. V. i és una de
les pioneres a Espanya a formar part d’aquest òrgan.
Ha viscut la cuina des de ben xicoteta quan els seus
pares treballaven en el camp i ella preparava el menjar.
Realitzava plats com el “guisao”, l’olla i la pericana amb
productes recol·lectats directament de la seua horta.
Troba a faltar el temps que abans es dedicava a la cuina.
El microones, els processats i el poc temps que els joves
dediquen al menjar van en contra de l’elaboració de les
receptes tradicionals.
Respecte a l’agricultura ecològica, ella pensa que
antany, al no existir tants productes fitosanitaris i faltar

els recursos per a aconseguir-los, els cultius eren molt
més ecològics que els actuals i només abonaven amb
el fem dels seus propis animals. Les plantes eren més
resistents que les actuals. El procés era més lent però
més beneficiós per a la salut.
Ens explica que els seus pares seleccionaven el millor
fruit o vegetal i d’aquest guardaven llavors per a la
pròxima temporada: “Primer realitzaven un planter i,
la setmana de les festes d’Alcoi (abril), es plantaven
(repicaven). Ara això s’està perdent perquè es compra
directament la planta o llavors no autòctones, només
queden alguns aficionats (com el meu veí) que perquè
li agrada continua fent el seu planter”, afig amb
resignació.
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Plaça de Tetuan, 18, baix-dreta
46003 Valencia
telf. 963521081
info@restaurantelienzo.com

El Lienzo era i és una galeria d’art, com ens conta María José Martínez, propietària
i responsable de cuina: “la gastronomia és un art i volem reflectir eixa part. Lienzo
és el nexe d’unió entre l’art del dibuix i l’art en el plat”. En les seues parets s’exposa
l’obra d’artistes valencians com Amparo Santamaria, Cristina Navarro, Anzo, José
Saborit...
Aquest restaurant ha sigut reconegut amb un Sol Repsol i un Plat Michelin i inclòs
durant diversos anys seguits en el top 100 dels millors restaurants d’Espanya
segons El Tenedor.
En Lienzo es treballa territori, paisatge, productes de proximitat sostenibles i
ecològics. Aposten per “carn de corder guirra de la Comunitat Valenciana, la cria
del qual és molt sostenible, conill i gallina camperola i tota la verdura que podem i
amb això, a poc a poc, anem eliminant del menú eixa part de la mar tan nostra, pel
fet que la pesca no és sostenible”. També treballen amb mel urbana: “defensem a
ultrança l’abella i la seua pol·linització perquè, dins de la sostenibilitat, és una de les
coses més importants. Cal conscienciar a la gent”.
Respecte a l’agroecologia, María José opina que “trobar proveïdors de productes
ecològics no és difícil. El producte ecològic és més car perquè comporta un treball,
sé el que val, és un preu que cal pagar. El discurs que incideix en què l’ecològic o de
proximitat és més car no s’hauria de permetre, perquè només afavoreix un món més
globalitzat on perdem el pròxim i els seus sabors. I això cal defensar-ho”.
“És una pena que la gent jove no conega alguns sabors. Jo vaig nàixer en el camp,
el meu iaio tenia una vaqueria i encara recorde el sabor de la llet que bevia de
xicoteta, que no és el que hui dia es ven al supermercat. La gent no té memòria
olfactòria o gustativa i això és trist”, afirma la xef.
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Menú
ENTRANTS

Caneló de mel urbana

Mel urbana de l’Ajuntament de València
Mel d’all negre
Crema de formatge Cuatro Picos (Hoya de la Iglesia)
Pasta filo

Carabassa

Anguilla de Catarroja
Salsa mescla entre un arrop i una teriyaki: arropiyaki

Choux de gallina valenciana
Craquelín, massa cruixent dolça
Croqueta de paté de gallina valenciana campestre

Pastís de colrave

Entre capa i capa mantega de vaca de Morella setinada
amb una teniglas de vaca de Morella

Caldo de tudó

Bolets, angula de muntanya, garrofó i
una flor amb sabor d’all
16

Hummus de
garrofó v alencià
Ingredients

PRINCIPAL

Arròs caldós

Calçs ecològiques de l’horta
Arroz redó DO J.Sendra
Fons de conill amb caragols
Romer
Paté de conill

cià
- 400 gr. de garrofó valen
- 1/2 got d’aigua
mí
- 1 cullerada xicoteta de co
- 2 cullerades de tahini
- sal
- 1/2 llima
- 1 dent d’all
- oli d’oliva

Fesols de corfa i molla (llavor antiga)

POSTRE

Crema de carabassa

Canyella, bescuit de carabassa, crema de
rom, gelat de vainilla i una fulla de mel.

ELABORACIÓ
Posem en aigua els garrofons la nit anterior. Fem un caldo
amb un sofregit de ceba i tomata, gallina i creïlla.
Calfem el caldo de gallina amb els garrofons. Afegim sal.
Abans que comence a bullir, tallem en juliana fina la col i
desfem la a resta de la gallina prèviament rostida.
Quan el caldo estiga bollint, afegim la col i la gallina
trossejada. I a gaudir.

María José Martínez ens regala aquestes receptes:

ELABORACIÓ
Bullim el garrofó. Escorrem bé el garrofó i ho posem al
got de la batedora o robot de cuina amb la sal, el comí, el
tahini, l’all, la llima i mig got d’aigua i ho batem tot.
Una vegada batut, ho posem en un bol i afegim un poc de
pebre roig dolç per damunt i oli d’oliva.

Guis at de g
a
v alenci ana llina campestr e
i garrofó v
Ingredie
alenci à
nts
- 1 kg d

e garrofó
v alenci à
- 1 kg de
gall
tross ej ada ina campestr e v alenc
i ana
- 1 cr eïlla
- 1 col
- 1 ceba
- 1 tomata
- 1/2 l. ca
ldo de gall
ina
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L’horteta de Greta

Polígon 1, parcel·la 100, Corbera, Valencia
Telf. 622 45 21 69
hola@hortetadegreta.es - www.hortetadegreta.es

David Bosch, president de l’Associació de Productors
del Garrofó Valencià i propietari de L’Horteta de Greta,
té com a projecte de treball difondre el missatge
de l’agroecologia i ajudar a la transició per a una
alimentació més sana. Arran d’això comencen a sortir
idees i molts projectes. El supermercat ecològic
on parlem amb David és un d’ells. Creat buscant la
connexió del visitant amb el camp de cultiu, disposa
d’una gran vidriera amb vistes que van canviant degut
a la rotació dels cultius ecològics. Aquests camps de
cultiu van els ser primers a Espanya on la gent podia
vindre a recol·lectar les seues hortalisses, totes elles
amb el certificat ecològic i la gran majoria d’elles de
varietats tradicionals. “Això ajuda a que la gent valore
la feina del camp i la qualitat dels productes”, ens
diu David, qui també vol que la gent dedique el temps
necessari per a comprar el seu menjar, gaudint del
moment, sense la pressió de la publicitat consumista
que trobem en les gran superfícies. I perquè els més
menuts de casa puguen jugar, gaudir en el camp i tindre
una visió positiva d’aquest, ha creat el primer laberint
ecològic de varietats tradicionals d’Espanya.
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David també realitza agroturisme en l’Horteta de Greta,
enfocat sobretot a escolars. Perquè a David, per part
de molts professors, li arriba la informació que molts
alumnes desconeixen com és una tomatera, no saben
d’on venen les tomates, no saben què és una llavor, etc.
“No sols els més xicotets son desconeixedors, també
els grans, i les visites al camp ajuden a conèixer l’origen
d’una dieta sana”, ens diu David. “És una forma d’adquirir
coneixements del nostre passat, del nostre ADN i de
gaudir del camp”.
David ens comenta que cal apostar per espècies
autòctones i fomentar l’agroecologia. Per això participa
en projectes con «Llavors de prop, per a plats de
sempre», o en la creació d’una associació sense ànim de
lucre anomenada «Impulsa» que fomenta el missatge de
l’agroalimentació i l’agroecologia en l’educació infantil.
“Els consumidors tenim molta feina a fer, posar-nos
les piles i començar a ajudar els agricultors a fomentar
els productes autòctons i de proximitat. Impulsar els
joves. És el moment de canviar la figura de l’agricultor
adaptant-se a les noves tecnologies. El camp necessita

el que necessiten altres empreses, reinventar-se o morir.
Ha arribat el moment de reinventar-se, cal traure nous
projectes. Crec que en l’agricultura hi ha un gran futur
per a les nostres generacions i la nostra alimentació”,
ens diu David.
Del garrofó valencià, un fesol gran i aplanat una vegada
tret de la beina, també conegut com a bajocó, fesol de
ferradura o mongeta de Lima, David ens explica que és
un producte que s’estava perdent a causa de la invasió
que tenim del producte de fora. El garrofó valencià
necessitava una espenta, junt amb els llauradors que hi
queden i algunes de les entitats que estan secundant
aquesta iniciativa com l’Estació Experimental Agrària de
Carcaixent, l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries
(IVIA), el Col·legi d’Enginyers Agrícoles i la Universitat
Politècnica de València (UPV). Totes les persones i
entitats que defensen el producte autòcton estan lluitant
per aconseguir la Denominació d’Origen (D.O.), les
reunions ja estan en marxa. David ens diu que en els
pròxims anys segurament aconseguirem la D.O. i quan
es parle de garrofó serà el garrofó valencià.

“La paella es un Bé d’Interès Cultural i el garrofó és un
dels seus ingredients més importants. La gent ha de
comprendre que tenim un producte autòcton i tenim
que posar-li el valor que té. La producció del garrafó és
una feina molt artesana, un procés llarg i costós que
augmenta la qualitat i, com a conseqüència, el preu.
No podem comparar-ho amb altres per les qualitats
diferencials estretes d’estudis alimentaris”, explica
David. L’Associació de Productors del Garrofó Valencià
pretén posar en valor les qualitats organolèptiques
d’aquestes varietats en front el garrofó més consumit
que arriba congelat des de països tercers.
“Si es comença a pagar pel que val, es voldrà cultivar
i tindrem un altre punt de sortida pels joves o nous
agricultors”.
Hi ha tres varietats tradicionals valencianes de garrofó:
pintat, cella negra i ull de perdiu. I David està disposat
a facilitar la forma d’aconseguir llavors de garrofó
valencià per a producció casolana o pels productors que
vullguen treballar amb aquesta varietat. El que importa
és impulsar el seu coneixement, producció i consum.
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GastroAdictos
ILUSIÓN + DIVERSIÓN

Carrer Palau, 22,
12400 Segorbe - Castelló
Telf. 655933392

David Marqués i Sílvia Almer regenten el restaurant Gastroadictos a
Segorbe.
Sílvia s’encarrega del menjador i de la bonica i amplia terrassa. David crea
plats creatius amb arrels tradicionals que representen el paisatge, aromes i
sabors de Segorbe i de la comarca de l’Alt Palància.
Tenen implantat un pla de sostenibilitat estratègic basat en l’economia del
bé comú que els ajuda a minimitzar possibles impactes ambientals, socials
i econòmics derivats d’una activitat que garantix el desenvolupament
sostenible en tots els nivells. A més, part dels beneficis de Gastroadictos
van destinats a diverses ONGs (OXFAM Intermón, Save the Children i
Restaurantes contra el hambre)
Gastroadictos treballa amb productes autòctons de la comarca de l’Alt
Palància. Treballar amb productes de proximitat és la seua filosofia de vida
i la seua forma de ser. Amb ells creen uns plats imaginatius i lúdics en els
que posen en valor el territori i la comarca.
Així ho vam poder comprovar en el menú degustació que es van oferir en la
jornada.
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Menú GastroAdictos

POSTRE

ENTRANTS

Carabassa eco d’Altura amb pernil
de Segorbe i oli Lágrima de Viver
Crema de carbassa especiada amb herbes aromàtiques
d’Altura (de l’hort del pare de David), gingebre i pebres.
Bescuit de carabassa fet a vapor
Carabassa crua adobada amb diversos vinagres
Una mica de mostassa
Pebre
Mel del territori
Pipes de carbassa
Xips de carabassa tallats a juliana
Oli d’oliva verge extra Lágrima de Viver
Sal de pernil de Segorbe
Sal fumada

Maxibon de cabrit de Viver amb
adobats casolans

Cabrit de Viver, cuinat a baixa temperatura amb herbes
i espècies, ceba i all. Adobat amb carlotes i bolets
Maionesa d’herbes aromàtiques
Melmelada de «Dulces la Cartuja» d’Altura
Pa tramezzini de tomaca
Alfàbrega, celiandre i herba bona
22

Pedres del Riu Palància

Formatge d’Almedíjar y ametlla marcona de la
comarca, sagí de cacau, xocolate blanc

PRINCIPALS

Arròs melós de conill de Gaibiel
amb caragols i bolets de Espadán

Xocolate blanc, taronges de Segorbe i
anous de la comarca
Mousse de xocolate blanc
Anous d’Altura
Escuma de cítrics, taronja i llima de Segorbe
Sucre de coco
Pètals de flors
Teula de fruits secs de la comarca

Arròs, conill de Gaibiel,
caragols de la comarca, bolets de la comarca

Canelons la mamma mía
Canelons de carn amb bolets,
gratinats amb formatge d’Almedíjar

Api, tonyina marinada, esperiega de
Viver i rovell del corral
Arrel de l’api (célery) al forn
Carn de l’api gratinada al forn
Tonyina crua
Poma esperiega de Viver
Rovell d’ou del corral texturitzat
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Cooperativa de Viver
Camí de l’Abadía
Viver - Castelló
Telf.: 964 141 050

David Carot

L’actual Cooperativa de Viver es va fundar l’any 1990,
com ens explica Cati Corell, directora de producte. En
els seus inicis només produïen oli.
Actualment produeixen tres AOVEs, Vivarium Green,
Vivarium i el seu producte estrela Lágrima, produit 100%
amb la varietat autòctona Serrana d’Espadán.
Cati ens explica detalladament el procés d’elaboració:
comença recol·lectant l’oliva verda, per mantenir la
frescor i la càrrega aromàtica i, ràpidament, la passen
a l’almàssera. Es realitza un refredament forçat de la
pasta de l’oliva per retenir tots els aromes, es filtra
per eliminar l’aigua de la pròpia oliva i es conserva
en atmòsfera inert de nitrogen per evitar qualsevol
oxidació.
Aquest any (2021) la cooperativa comença a
comercialitzar oli d’oliva verge ecològic. Com ens diu
Cati, “és un somni per la cooperativa, som conscients
cap a on anem i com hem de cuidar el nostre entorn. El
medi ambient és fonamental i més en una activitat com
l’agrària”.
En 2002, la Cooperativa de Viver inicià un procés de
diversificació i va apostar per més productes: “tenir tots
aquest productes ens garantix que, si algun any hi ha
minva en alguna collita, no siga un problema per la resta
de la cooperativa”.
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Productor local de varietats tradicionals

Han recuperat cultius que van ser tradicionals i
productes autòctons com les anous, les ametlles
(actualment conten amb un assecador), la poma de
esperiega i el fesol del confit. També el vi de la comarca
amb especies autòctones com el Mampolat, Mondragon
i Morenillo. Ja Cavanilles va parlar d’aquest vi.
La cooperativa també ha apostat per fer altres productes
derivats de l’oliva: a la Cooperativa de Vilafamés
realitza diversos patés amb olives, anous i ametlles i un
laboratori farmacèutic de València realitza un línia de
cosmètica natural amb oli verge extra.
Des de 2016, la cooperativa està recuperant la
tradició vitivinícola. Fa molts anys van posar en marxa
l’agroturisme. Com diu Cati, “hem obert al públic les
portes de la nostra casa, creiem que el que més uneix
al consumidor amb el producte és la confiança. I la
confiança s’aconsegueix quan et veuen treballant en
casa”. El visitant pot participar de la recol·lecció i
vore tot el procés i l’esforç i la gent que hi ha darrere,
que ho senten com a propi, generant així la confiança
necessària per a pagar un preu just que ajuda a sostenir
un territori d’interior”.

David Carot, president de la Cooperativa de Viver i
membre de la Comisió de Joves de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, és un jove
agricultor que ens rep en un camp d’oliveres, en plena
campanya de recol·lecció. Estan recollint per l’AOVE
Vivarium Green, segona marca de les tres que té la
Cooperativa, i que inclou les varietats Serrana, Piqual i
Villalonga, totes recol·lectades en verd, recalca David,
“així guanyem en aroma, tempura de l’oli i obtenim més
qualitat. Avui en dia, els que tenim poca quantitat, hem
de fer molta qualitat”.

David ens explica que després de la campanya de
recol·lecta de l’oliva fan un tractament amb fungicida
per a reparar els danys causats en la recol·lecció, fan
la poda en març i abril quan les gelades amainen,
trituren les rames i treballen la terra esperant la següent
recol·lecció. El reg i abonament es fa mitjançant
degoteig localitzat.
A part de les oliveres, David també està present en
cultius tant emblemàtics com és el del fesol del confit.

Lágrima és el millor AOVE fet només amb la varietat
Serrana d’Espadán, varietat única a Espanya, i que es
cultiva bàsicament a l’Alt Palància. David ens comenta
que al dia poden arribar a recol·lectar 25 000 000 kg i
que la mateixa nit ha d’estar culturada (treballar l’oliva)
per a que agafe temperatura en els “hilos”.
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Fesols del confit en
l’antic Casa Eust asio

Ingredients

Pilar i Teresín
Pilar i Teresín, de 80 i 89 anys respectivament, s’han
dedicat sempre al món de la cuina. Teresín cuina des
dels 14 anys i Pilar des de que es va casar amb Eustasio,
que tenia el restaurant Casa Eustasio, ara ja d’altre
propietari. Per a Eustasio el restaurant era la seua vida.
Es cuinaven plats tradicionals amb productes de l’horta
i de proximitat. Com diuen, es feia de tot: “guisaos”,
sopes, olles de fideus, paelles... de tot.
Ens expliquen que a més dels plats tradicionals, van
tenir molt d’èxit les seues crestes i els “saladets” que
servien com a tapes. Les crestes de tomaca, pimentó,
peix i tonyina i d’una masa feta per elles mateixes i
els “saladets” ho portaven a coure al forn Noguera del
poble.

Altre aperitiu que triomfava eren els cacaus i ametlles de
la terra, fregides i salades fetes per elles.

ull
- 1 kg de fesols del confit en rem
- 250 gr de cansalada en tacs
- 2 xoriços de Viver
- carlot a
- porros
- all s
ver
- oli d’oliv a verge extra de Vi
- sal
- creïlles (opcional)

Com a plats tradicionals que sortien de la seua cuina
estava l’olla de Viver i no podien faltar els fesols del
confit. En Casa Eustasio es feien de la següent manera:

ELABORACIÓ
Posem a remulla els fesols 24 hores abans, fins que
dupliquen o tripliquen la seua mida. En una olla coem les
bledes, les carlotes, la creïlla, els peus de porc i els ossos,
traem dos vegades l’aigua per eliminar el greix. Quan els
peus de porc estiguen fets, els desossarem. A la segona
vegada que canviem l’aigua, escorrem els fesols i els introduïm a l’olla amb els peus de porc i els ossos. Mentrestant,
en una paella amb oli d’oliva, alls, pimentó roig i una mica
de sal fem un sofregit. Ho afegim i deixem que continue
coent. Servim.

ELABORACIÓ
Posem en remull els fesols 24 hores abans, fins que
dupliquen o tripliquen la seua mida. Els escorrem i els
col·loquem en una olla o cassola de ferro o fang. Afegim la
cansalada i el xoriço.
Mentrestant, en una paella amb oli d’oliva, la carlota, els
porros, els alls i una mica de sal fem un bon sofregit i ho
afegim a l’olla. Cuinarem aproximadament unes 3 hores,
afegint aigua a mesura que faça falta fins que els fesols
estiguen en el seu punt òptim. No ha de quedar massa
caldós. Servim.
En Casa Eustasio la proporció adequada per a un plat de
fesols eren 3 trossos de cansalada i 2 trossos de xoriço.

Olla de
en l’antic Vív er
Cas a Eus
Ingredi
ents
t asio

- 2 peus
- 2 ossos de por c
- 2 ossos de corder
- bledes de pernil
- carlote
- all s s
- pimentó
- oli d’o roig
- s al liv a v erge extr a
de V

iv er

Amb el caldo que sobrava feien altres plats com arròs
caldós.
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Sopa de Santo
Ingredients

Sopa de Santo
Recordant antigues tradicions de Viver, ens anomenen
la “Sopa de Santo”, un suculent plat elaborat amb arròs,
alls tendres, bacallà, fesols, sal, safrà i aigua.
Les primeres referències documentals es remunten al
segle XV, quant l’ordre fundada per Sant Francesc de
Paula (patró de Viver), la dels Mínims, cuinava i repartia
el guisat entre pobres i malalts. Aquesta tradició encara
es porta a terme de manera simbòlica en la festivitat
del seu patró. El divendres pels ciutadans de Viver i el
diumenge per tothom que es puga apropar a degustar
aquest exquisit plat.

- 1/4 de quilo de fesols secs
- 2 manolls de all s tendr es
- 1/4 de kilo de ba callà
cia
- 468 gr am s d’arròs de Valèn
- pimentó roig
- safrà
ver
- oli d’oliv a verge extra de Vi
- sal

ELABORACIÓ
Es dessala el bacallà posant-lo en remull i canviant l’aigua
tres vegades durant 24 hores. Al mateix temps es posa
a remullar els fesols. Netegem i tallem a trossets i a
continuació esmollem el bacallà.
Posem en una cassola al foc els fesols per a que
comencen a bullir i, mentrestant, posem a fregir en una
paella en oli els alls, el bacallà i, al final, una culleradeta
de pimentó roig. Quan els alls i el bacallà comencen a
estar daurats, els afegim a la cassola on s’estan bullint els
fesols, rebaixem a foc lent, i ho deixem fins que els fesols
estiguen fets. En aquest moment, afegim uns brins de
safrà i a continuació posarem l’arròs, avivant el foc durant
aproximadament uns 5 minuts. Removem bé l’arròs, reduïm
a foc lent i ho deixem coure més o menys 12 minuts, temps
en el que deurà absorbir el caldo. No deixem de remoure
amb el cullerot de fusta per a que no s’endureixa.
Quan estigua a punt, ho traem del foc i ho deixem reposar 3
o 4 minuts abans de servir.
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San Rafael

Carrer de Mossèn Lajunta, 24
12580 Benicarló - Castelló
tel. 964 46 18 80

Iván Alemán és gerent i cuiner del restaurant San Rafael en Benicarló, on continua,
des de fa 15 anys, la llavor que van començar els seus pares fa 30. És un local que
utilitza producte local i de proximitat per a realitzar una cuina tradicional amb el toc
d’innovació d’Iván i el seu gust per les tapes.
Benicarló és un gran aparador de productes de qualitat que es poden degustar als
seus menús.
La cuina de la localitat és molt amplia i amb molta tradició, ens diu Iván. De
Benicarló destaca l’olleta benicarlanda, les coques de Sant Antoni, els pastissets
(dolços, salats, de moniato, cabell d’àngel o carxofa), all i pebre de polp, fideuaes,
arrossos, ranxo...
A més, ens conta que antigament, en l’època de recol·lecció de l’oliva, per saber els
graus de l’oli i si era de bona qualitat, feien el següent plat, més per sopar: per un
costat feien les clares dels ous amb les carxofes saltejades amb all i julivert. Ho
acompanyaven amb all i oli preparat amb els rovells i l’oli nou.
Iván ens prepara un menú de proximitat on la reina de les hortalisses de Benicarló,
la carxofa, és la protagonista.
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Ollet a benicarlanda
Ingredients

- 5 tir es o pen ques de card
- 60 ml de oli d’oliv a
- sal i safrà
- 150 gr de cansalada
- 2 tir es de costella de porc
- 200 gr de mongetes blanques
- 2 creïlles mitjanes
cia
- 1 got d’arròs bomba de Valèn

San Rafael

Menú
ENTRANT

Carxofa de Benicarló farcida

amb mousse de formatge pell d’ovella de Catí
sobre llit de crema d’olleta benicarlanda.

Estofat de polp a caduf amb carxofes
de Benicarló i cruixent de salicòrnia.
ELABORACIÓ
Primer, coem el polp uns 20-25 minuts; el tallem en
rodanxes i reservem.

POSTRE
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Omplim la meitat d’una olla gran d’aigua i la posem a
escalfar, afegim els cardets junt amb les creïlles pelades
i ratjades, el tros de cansalada sencer, oli, safrà i sal al
gust. Quan bulla baixem la intensitat del foc, però sense
que deixe de bullir; ho deixem coure mínim una hora i
mitja.
Afegim la costella de porc tallada a trossos xicotets i
coem 30 minuts més. A continuació afegim l’altra creïlla
trossejada i coem durant 15 minuts. Afegim l’arròs,
deixem coure durant 10 minuts. Afegim els fesols cuits i,
cinc minuts després, apaguem el foc.

Ingredients

Iván ens comenta que la pesca a caduf és una pesca
selectiva on l’animal no pateix cap tipus d’estrès.
El polp marina molt bé amb la carxofa.

Uns postres que contenen tots els sabors que pots
trobar en les sainetes (típiques cases de camp):
el coc ràpid, els cacauets, cítrics i caquis, ens diu Iván.

La nit anterior, posem els fesols a remulla sense sal,
perquè no queden dures. Les coem a part. Netegem i
trossegem els cardets. Traem les fulles i les parts altes
de les penques i estirem dels fils cap avall per llevar-los.
Netegem també la teleta que té en la part interna perquè
amarga. Partim les penques en trossos de uns 5 cm de
llarg i les rentem en un bol amb aigua freda i sal.

Carxof es amb p

PRINCIPAL

Coc ràpid banyat en orxata,
coulis de mandarina i
crema de cacauet del collaret.

ELABORACIÓ

CELLER

Selecció negre Reinaxença
del vi de Carló.

En una paella posem oli a escalfar i afegim la ceba
picada, el pimentó i els alls. A continuació afegim la
carxofa trossejada a quarts. Una vegada estiga tot
sofregit, afegim el vi blanc; quan haja reduït el vi, afegim
el caldo de peix i deixem coure 15 minuts.
Afegim sal al gust, una rameta de safrà, un culleradeta de
pebre roig (picant o dolç, al gust) i, a continuació, afegim
el polp i deixem coure altres 10 minuts.

olp

- 8 carxof es d
e Benicarló
- 1 polp a Ca
duf
- una ceba
- un pimentó
- 2 dents d’all
- 1/2 l. de cald
o de peix
- 1 copa de v
i blanc Renaix
ença
- una culler ad
et a de pebr e r del vi Carló
oig
- 1 r amet a de
safr à
- oli d’oliv a i
sal
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Vi Carló

En el port de Benicarló, d’on partia l’afamat vi Carló
(principal motor econòmic i social de la localitat) cap
a la resta del món, ens reben Domingo Roca Prats,
llaurador jubilat, Eduardo Arin Piñana, llaurador en actiu,
i Antonio Llorens Seba, a un any de jubilar-se. Formen
part dels set llauradors que van voler recuperar allò que
era seu, la vinya, la riquesa i la història.

Francisco Lluch

President de C.R.D.O.P. Catxofa de Benicarló
Francisco Lluch, president de C.R.D.O.P. Carxofa de
Benicarló, ens rep en un dels seus camps.
Ens parla de la carxofa i de la seua producció. Ens
comenta que és una planta d’hivern, que mor a finals de
maig i en juliol es tallen les plantes per a trasplantarles. Per evitar fongs, plagues i mantenir un bon sostrat
per a la carxofa, cal fer un cultiu de rotació. Ho fan amb
estaques o esqueixos, seleccionant els millors brots per
sembrar en un altre camp. Produeix durant 6 mesos, de
novembre fins a maig hi ha cultiu de carxofa.
Les carxofes de Benicarló es diferencien de la resta per
ser més planes, tindre un clotet al centre i per la seua
qualitat. El clima, el terreny argilenc i la sort de que cada
finca té el seu propi pou fan que la carxofa de Benicarló
tinga una gran qualitat.
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Fa 25 anys un grup de joves agricultors va prendre la
iniciativa d’aconseguir la denominació d’origen (D.O.) de
la carxofa i després d’uns tres anys de dures gestions
ho van aconseguir. Abasta Peñiscola, Càlig, Vinaròs i
Benicarló, i exporten sobretot a Catalunya, Madrid i al
sud de França (Perpinyà).
Ens conta que a finals de gener es celebra la Festa
de la Carxofa, on s’atorga la Carxofa d’Or, es preparen
degustacions populars de tot tipus de plats elaborats
amb carxofa de Benicarló i els restaurants de la
ciutat preparen complets menús en les Jornades
Gastronòmiques de la Carxofa.
I, per últim, una curiositat: l’escut de Benicarló porta una
branca de carxofa.

Moltes dècades enrere, la fil·loxera va acabar amb les
vinyes i Benicarló va haver de passar a produir cítrics i
hortalisses. La vinya és un món totalment diferent, un
món apassionant i ple de reptes. Antonio és descendent
dels exportadors d’aquest famós vi, Joseph White i
Margarita Terry McNamara, establits a Benicarló.
Com a celler del vi Carló, a 2012 inicien el projecte de
recuperació del vi Carló i, en gener de 2019, l’embotellen
i comercialitzen amb el nom de Renaixença.
El vi Carló d’abans tenia molt de grau, una cosa
indispensable per aguantar molt de temps en els vaixells
i poder-ho exportar, ens diu Domingo.
Eduardo ens comenta que el vi Carló té un sabor
especial gràcies al clima i al terreny, “amb unes vinyes
joves estem traent uns tanins, unes acideses que
la gent es sorprèn”. Treballen només amb varietats
mediterrànies del terreny, com la garnatxa i la carinyena
que s’adapten molt bé.
“Benicarló té 800 anys d’horta i 700 van ser vinya; tenim
molta història que recuperar”, conclou Eduardo.

35

Maribel Gil
Exconcursant de MasterChef

Maribel Gil, benicarlanda d’adopció, Regina de la Carxofa,
ambaixadora de Benicarló i el seu producte estrela i
guanyadora de la Carxofa d’or en 2014 per la important
promoció que va fer de la carxofa de Benicarló durant
la seua participació al programa de TVE Masterchef.
La visitem en el plató de A punt on cada vesprada, en el
programa Bona vesprada, té la seua secció de cuina.

Cooperativa Agrícola Católica, COOP. V.
N-340, Benicarló, Castellón
Tel. 964 46 18 80

Guillermo Edo Barrera, Director General de la
Cooperativa Agrícola San Isidro de Benicarló més
coneguda com Benihort, ens explica que ja fa 75 anys
que la cooperativa es va fundar, en 1946. En una època
on existia una gran dificultat per a comprar fertilitzants,
degut al moment polític que vivia l’estat espanyol,
un grup d’agricultors van formar la cooperativa per a
facilitar aquesta compra. Poc a poc, la cooperativa va
anar augmentant el número de socis i, als deu anys
de vida, començà amb el comerç d’hortalisses. A la
dècada dels 60, quan la industrialització del Prat del
Llobregat a Barcelona, va augmentar la demanda per
part de Catalunya i, als anys 80, es va crear un servei
independent per a la comercialització de cítrics. Els dos
sectors, cítric i hortícola, són independents. A partir
d’ahí la Cooperativa començà a diversificar-se encara
més i ara ofereix serveis de transports, benzinera,
supermercat, subministres (fitosanitaris, adobs,
llavors...), instal·lacions de reg i planters de qualitat a un
preu raonable. Tot això, com diu Guillermo, “per a donar
un servei integrat als nostres agricultors. Els hem de
facilitar tot el necessari perquè puguen desenvolupar la
seua activitat”.
Tota la gran infraestructura de la Cooperativa Benihort
es tradueix en les següents xifres: 1800 socis, una
facturació propera als 50 000 000€, 650 persones
treballant en plena campanya i 250 empleats durant tot
l’any. Exporten productes a Catalunya, Perpinyà i a la
resta d’Europa.
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“La Cooperativa Benihort aposta pel seu territori i la
seua gent, la riquesa que guanyem es queda en el nostre
entorn, donant riquesa als nostres municipis”, ens diu
Guillermo. La cooperativa és d’àmbit comarcal i abasta
els municipis de Benicarló, Vinaròs, Peníscola, Càlig i
Alcanar.
Per a Guillermo el producte de proximitat té un gran
futur. La gent està més conscienciada que vivim en un
món on hi ha que optar per mesures més sostenibles
i produir amb racionalitat. Tenint productes locals, no
és necessari importar d’altres països augmentant així
la petjada del carboni. La Cooperativa Benihort està
apostant per una producció ecològica i de residu zero.
Una producció saludable, natural, que Guillermo creu
que cada vegada s’apreciarà més, tant en l’àmbit de la
Península Ibèrica com en la Unió Europea.

“La carxofa de Benicarló és molt tendra, molt bona;
per tant és molt freqüent que els guisats de Benicarló
en porten. Quan estava a MasterChef vaig veure que
hi havia carxofes i ho vaig tindre clar perquè els plats
amb carxofes sempre m’ixen bé, són boníssimes i el seu
aspecte i color per a l’emplatat queden genials”, ens
conta Maribel. També li agrada molt utilitzar peix de la
llotja de Benicarló.
És una ferm defensora de la cuina tradicional, la de

xup xup, i gaudix molt assistint a escoles infantils per
donar a conèixer els productes de proximitat i el menjar
saludable.
Acabem la conversa amb Maribel demanant-li alguna
recepta fàcil amb carxofes. I ens proposa les següents:
Carxofes a la brasa. Li donem un colp ben fort a la
carxofa per obrir-la i li afegim un bon rajolí d’oli, un poc
de sal i al forn. Fàcil i molt saludable.
Altres plats que ens destaca són el saltejat de carxofes
amb llagostins i cloïsses i la versió per a vegans del
mateix plat substituint els llagostins i cloïsses per alls
tendres i ou escalfat.

Esther Llorach
CEO d’Explora Maestrat

Esther Llorach, CEO d’Explora Maestrat, és una gran
coneixedora de la història de Benicarló. Ens explica que
Benicarló ha estat lligada des dels seus orígens al mon
agrícola. L’origen de la població és una xicoteta alqueria
que depenia del Castell de Peníscola on, després de la
Reconquesta, van arribar 30 pobladors. “A partir d’ahí,
allò que crida molt l’atenció segons les cròniques de
l’època és el creixement brutal que té la població en molt
poc temps. Perquè era un poble molt treballador que
treia molt de rendiment a la terra que se’ls va atorgar”. Al
botànic i naturalista Cavanilles, quan descriu aquestes
terres en arribar a Benicarló, li crida molt l’atenció
aquest fet, el treball laboriós dels seus habitants.
Importants van ser les vinyes, la indústria del vi i la seua
exportació a Amèrica, “va ser el vi més consumit en la

història d’Argentina”, ens conta. Després de la fil·loxera
totes les vinyes van morir i es va passar a cultivar
oliveres, garrofers, ametllers i l’explosió de l’horta. A
partir d’ací destaca el cultiu de la carxofa, única D.O. de
la província de Castelló.
Ens apropem a una caseta de volta, un endemisme
arquitectònic del Maestrat litoral dels que només en
queden dos a Benicarló. En el seu interior Esther ens
explica la seua arquitectura, feta popular pel primer
Marqués de Benicarló. Casetes d’una sola estança
on es convivia amb els mascles, i que disposaven de
tot per passar uns dies o per a viure. Destaca la seua
teulada de volta semicilíndrica, feta de rajoles molt fines
que permetia guanyar un espai molt important en una
construcció tant reduïda.
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CAMIVELL

Carrer Colón, 51
46600 Alzira
Telf. 96 241 25 21
camivell@camivell.com

Antonio López va obrir la bocateria-sandwicheria CamiVell en 1984,
encara que molt aviat va anar convertint-se en un restaurant enamorat
dels productes de proximitat i la gastronomia tradicional.
Toni i Iván, els fills d’Antonio, no van tardar a voler provar els fogons,
decidir estudiar cuina i van treballar en restaurants tan prestigiosos com
Café de París a Màlaga, Ca Sento a València, Las Rejas a Ciudad Real o Es
Molí de Foc a Menorca.
La incorporació de Toni i Iván va motivar un canvi de visió i una reforma
que va fer possible el que hui és CamiVell Restaurant: un lloc on el client
se sent a la seua casa, on admirar la decoració típica valenciana, amb
ceràmica i sostres pintats a mà amb motius tradicionals i amb la cuina
oberta, perquè els clients vegen en tot moment amb quin afecte es
treballa en CamiVell.
Tots dos germans, com déiem, tracten de treballar sempre amb productes
pròxims i també ecològics. Per a ells, els productes agroecològics estan
carregats de cura i compromís perquè només així, amb una atenció
constant, es pot suplir la falta de tractaments fitosanitaris més agressius.
Formen part dels seus plats els peixos i mariscos de la llotja de Cullera,
els cítrics dels seus propis camps, l’arròs Ciutat de Sueca (D.O.) de Rafa
Mañez o la mel de Montroi.
Actualment compten amb el reconeixement d’establiment Bib Gourmand
de la Guia Michelin i van ser triats per la Guia Repsol com el millor
restaurant per a Celíacs d’Espanya. Han rebut nombrosos reconeixements
i distincions a la seua trajectòria com la insígnia d’or de la ciutat d’Alzira.
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Iván ens regala una recepta senzilla per a elaborar a casa:

CAMIVELL

Menú
Menú Xúquer

ENTRANT

Buñol de bacalla
Ensalada russa de sépia de Cullera
Ou a baixa temperatura en pebre verd
i sardina de bota

Ensalada russ a
de sépia

Ingredients

ssejades
- 1 kg de creïlles bullides i tro
jada
- 500 gr de sépia cuita i trosse
- 450 gr de maionesa
- 1 all
- 100 gr de caldo de sépia
- 10 ous cuits
tallats xicotets
- 50 gr d’adobats en vinagr e
ra
- 90 gr d’oli d’oliv a verge ext
gust
- Sal, pebre i julivert fresc al

PRINCIPALS

Suquet de llisa
Arrós de secret ibèric amb alls
tendres
POSTRE

Les postres va ser cortesia de la pastisseria Monpla

CELLER

Vins de proximitat
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ELABORACIÓ
Es mesclen tots els ingredients i es reserva a la nevera
per a servirl-a ben fresqueta.
45
41

C/ Pizarro, nº 32.
Valencia
Telf. 96 351 71 51
info@monpla.com

La tradició de l’obrador arranca en 1960 amb els pares de Salvador i, en
1973, van obrir les portes en la ubicació actual. Salvador, que de xicotet
ja estava entre forns, amb el temps es va incorporar al negoci on, emprant
molta dedicació i afecte, converteix les matèries primeres en obres d’art.
En 2018 va ser nombrat millor pastisser del món durant el Congrés
Internacional d’UIBC International Union of Bakers and Confectioners,
celebrat en Munich. El postre guanyador, Terreta, està fet amb ingredients
genuïnament valencians.
A Salvador li rondava una idea, la creació d’un dolç valencià que
conculqués l’essència dels productes agroalimentaris autòctons i que es
puga emportar a casa qualsevol visitant de la ciutat de València. Així va
néixer Pla pel món, un brioix valencià de viatge.
En un Pla pel món trobem carabassa torrada ecològica de Nàquera,
taronja navelina valenciana confitada artesanalment, puré de mandarines,
massa mare, ametlla marcona i pipes de carabassa torrades. Un altre gran
plaer per als sentits.
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Sant Vicent Ferrer de Benaguasil
Cooperativa Valenciana
Calle Cooperativa, Benaguasil (València)
Telf. 96 273 02 86

Cooperativa hortofructícola dedicada a la recol·lecció,
confecció i distribució de cítrics, melons d’Alger,
coliflors, pimentons, tomaques, carxofes i fruita
tallada per a Quarta Gama a clients d’àmbit nacional e
internacional. Ofereix altres serveis com tractaments
i treballs diversos per a la millora dels cultius,
assessorament tècnic, subministres, benzineres,
assegurances i telefonia.
Per a la cooperativa el més important és garantir la
màxima qualitat en tots els seus productes. Des del
camp fins la comercialització, tots els seus productes
compleixen estrictament uns controls de qualitat
exhaustius, avalats per les principals certificacions
internacionals.

Terreta
Salvador ens explica i ens mostra la confecció d’aquest exquisit postre.
Bescuit de carbassa, cacau del collaret, taronja, mandarina i cava de
Utiel-Requena… aquests són els ingredients de la Terreta que Salvador
elabora amb entusiasme.
L’elaboració del mouse de cava de Utiel-Requena amb cítrics és la
cobertura i el que li dóna forma al postre, de taronja, i li atorga un aroma
que promet.
En el interior del postre trobem un gelificat de mandarina i bescuit de
carbassa, fruits secs i oli verge d’oliva tot d’origen valencià.
Com a toc cruixent, Salvador afegeix cacauet del collaret. La
combinació de tot agafa forma de taronja, que sobre una base de galeta
de mantega i una fulla de xocolate blanc fan un postre que es un plaer
per a la vista, l’olfacte i el paladar.
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Josep Tarín Farga
Productor local de varietats tradicionals
Josep Tarín Farga ens porta al camp de Benaguasil
a veure la campanya de recol·lecció de cítrics. Les
varietats de cítrics més abundants de la comarca del
Camp de Túria son la navelina i clemenules. A mesura
que avança el calendari anual van entrant altres varietats
com la valencia late, les valències i barberines, varietats
més modernes que s’han introduït més recentment, ens
explica Josep.
La campanya citrícola s’estén des de final de setembre,
amb les varietats més primerenques, fins a principi
de juny on recol·lectem les varietats recentment
introduïdes.

Josep ens fa arribar una queixa molt estesa en el
sector aquesta campanya, la lluita contra el cotonet
sud-africà. Els resultats d’estudis fets en Europa diuen
que el clorpirifòs, substància utilitzada per combatre
al cotonet, és perjudicial per la salut i s’ha prohibit el
seu ús. Però a Espanya s’estan important productes
tractats amb esta substància i s’estan venent als nostres
comerços. Així es perjudica a l’agricultura valenciana
perquè el cost de producció, al no poder utilitzar aquesta
substància, augmenta i perd la competitivitat als
mercats.
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Des d’Interpreta Natura volem donar les gràcies a totes les persones
que han format part d’aquest projecte donant suport des de la
Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica
i Transició Ecològica i la Direcció General de Desenvolupament
Rural, des de la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la
C.Valenciana i des de les pròpies cooperatives que ens han acollit i els
ajuntaments que han estat ahí pel que fera falta.
I també, com no, agrair especialment als productors agroecològics
independents i als nostres cuiners, des del gran cuiner familiar al
magnífic xef.
Impossible nomenar tanta bona gent ací, així que hauran de servir
aquestes fotografies preses durant les activitats que han donat
contingut a aquest xicotet llibre.
Gràcies per compartir amb nosaltres el vostre temps, el vostre saber i
compromís, les vostres ganes de lluitar cada dia per aconseguir un futur
millor per a l’agroecologia de la Comunitat Valenciana.
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Ajudes concedides per la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
per a programes i projectes educatius i de formació i divulgació
per a estratègies de dinamització agroecològiques
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 2021.

