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Padrins honoríics
Valentina Guisado Criadora de Pota nlava i Presidenta de l’Associació 
de Criadors de Pollastre i Capó del Prat • Joan Ribas Pagès. President de 
la Cooperativa Agrícola del Prat • Manuel Torres Productor de Pota Bla-
va. President del Consell Regulador de la IGP Pollastre i Capó del Prat.

Unes jornades d’autèntic luxe
Carme Ruscalleda, padrina del Març Gastronòmic

El passat 14 de desembre els membres d’AGT, 
en el Menja’t la Fira, el Pavelló Gastronòmic de 
la 41a edició de la Fira Avícola Raça Prat vam 
tenir l’oportunitat d’intercanviar impressions 
amb la Carme Ruscalleda.

Fou una interessant conversa informal en 
què, a més de conèixer la defensa del pro-
ducte de proximitat i la relació que manté amb 
els productors la nostra gran xef, vam poder exposar-li tots els projectes 
que hem engegat des de l’AGT, la intensa relació que mantenim amb els 
productors del Parc Agrari, i l’esforç que duem a terme per difondre el 
consum dels fruits del nostre camp, així com del Pota blava.

De les sinèrgies generades en la Fira Avícola, li vam llençar el guant a la 
Carme perquè apadrinés la VI edició de les Jornades Gastronòmiques del 
Pota blava i la Carxofa Prat, guia de les quals tens ara a les mans. 

La Carme va recollir el guant, de manera que el 5 de març per la tarda 
ens acompanyarà en l’acte d’inauguració de les Jornades Gastronòmi-
ques del Pota blava i la Carxofa Prat, que tindrà lloc a l’Antiga Fàbrica 
Damm, pels vols de les 17 h. Una padrina de luxe per unes Jornades de 
luxe, on els nostres restauradors han fet un esforç molt gran per reduir 
costos i elaborar uns menús selectes, vertaderes delicadeses, que in-
clouen el Pota blava i la Carxofa Prat, cuinats de mil formes i combina-
cions distintes, dues de les moltes joies que s’amaguen en el Parc Agrari 
del Baix Llobregat.

Gaudim de la millor padrina del món, una cuinera que aposta pel pro-
ducte de temporada i proximitat, a qui agraïm l’esforç per trobar foradets 
en la seva atapeïda agenda; agraïm també l’esforç als restauradors que 
han pensat, repensat, treballat, tastat fins afartar-se’n i, per fi, material-
itzat, uns plats exquisits; i per tancar el cercle, us demanem a totes i tots 
que us acosteu al Prat i a la comarca a gaudir amb les creacions dels nos-
tres gastrònoms. Ens acompanyes?       

Òscar Teruelo. President d’AGT

Fo
to

grafia: Jo
rd

i C
an

é



3

VI Març Gastronòmic
L’Associació de Gastronomia i Turisme (AGT) torna a organitzar el 
Març Gastronòmic, les jornades gastronòmiques del Pota blava 
i la Carxofa Prat. Aquestes jornades gastronòmiques ens donen 
l’oportunitat de degustar menús elaborats amb Pota blava i Carxofa 
Prat a divuit restaurants del Prat, Gavà, L’Hospitalet i Sant Boi. 

En aquesta guia que tens a les teves mans, podràs veure tots els 
menús oferts, a més de les receptes. En l’edició 2015, podeu escollir 
entre menús que van de 25 a 30€, un preu que inclou una ampolla 
Inedit de 75 cl per cada 2 comensals. La beguda que marida amb 
els menús torna a ser la cervesa Inedit Damm.

Els nostres projectes
Dinar Magazine dedicat a la promoció de la restauració local. 

Març Gastronòmic 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 Jornades gas-
tronòmiques del Pota blava i la Carxofa Prat.

Tasta tapes 2010 i Quintotapa.cat 2012, 2013 i 2014 Tasta tapes 
El Prat 2010 • Quintotapa.cat El Prat 2012, 2013 i 2014 • Quintotapa.
cat Cornellà 2013 i 2014 • Quintotapa.cat L’Hospitalet 2014 i 2015.
Pavelló Gastronòmic Fira Avícola 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 
Gestió restaurant i zona degustació del Pavelló Gastronòmic de la Fira.

Fira Tapa Pota blava 2013 · Fira Tapa Cornellà 2014

GastroGavà 2014

Mercat de Pagès de L’Hospitalet 2014 i 2015

Showcooking Fira Avícola 2011, 2012, 2013 i 2014 Projecte que ges-
tiona AGT, en què s’organitzà una mostra en directe de les elaboracions 
culinàries d’alguns xefs de restaurants del Prat i el Baix Llobregat.

@AGTbaix.com/agtbaix @quintotapa

www.marcgastronomic.com 
www.agtbaix.cat • www.quintotapa.cat
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Els protagonistes de les Jornades

Pota blava
Parlar del pollastre de la Raça Prat és parlar d’un pollastre 
criat pels criadors del Baix Llobregat. El Pota blava es cria a 
l’aire lliure i se li dóna una alimentació ecològica a base de 

productes naturals (blat de moro, pa amb segó i verd). 
Necessita disset setmanes de criança abans de ser sacrificat per al 

consum i la seva producció s’estén durant tot l’any. La IGP (Indicació 
Geogràfica Protegida) garanteix la seva qualitat.

La carn del Pota blava és de color intens i textura més forta, i 
necessita ser cuinada d’una forma especial. És més dura i necessita 
una bona estona de cocció (aproximadament unes dues hores). 
Les carns del pollastre i el capó Prat destaquen per la seva major 
intensitat de sabor i aroma, una menor pastositat i major duresa 
i fibrositat respecte a d’altres pollastres. Un sabor que evoca el 
gust dels pollastre d’abans, naturals, ben criats. Una carn rica en 
proteïnes i contingut molt baix de greixos. Destaca en els greixos 
insaturats per damunt dels saturats, la qual cosa li dóna un valor 
dietètic afegit.

Carxofa Prat
La Carxofa Prat, amb gairebé 100 anys d’història, és la reina 
dels cultius del Delta central i assoleix un mateix sabor i 

paladar de gran qualitat. Per tot això, actualment s’està treballant 
en l’obtenció del distintiu europeu de qualitat d’Indicació Geogràfica 
Protegida (IGP). 

El tipus de terreny del Delta del Llobregat, profund i fèrtil; el clima 
ben temperat per la protecció de les muntanyes i l’acció marina de la 
Mediterrània fan que la carxofa sigui aquí més dolça i tendra.

Segons la nota de tast realitzada per l’Escola d’Hosteleria de 
Castelldefels, es defineix la Carxofa Prat com a “lleugerament 
àcida, fresca, intensa, dolça i bellutada. Gustosa i suau. Aquestes 
característiques contrasten amb les carxofes d’altres procedències, 
especialment per la suavitat del seu gust, i ser menys oxidativa, així 
com per la seva textura fina, i la suau astringència produïda per la 
tenacitat de la carxofa.
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1.  Axarquía 09
• Aperitiu segons Mercat 
•  Calamar amb Carxofa Prat en escabetx 
•  Mandonguilles de Pota blava amb tripa de bacallà i favetes 
    del Prat
•  Mató, galleta de coco i crema de llimona

2.   Bar Oeste  11
• Musclos a la marinera
• Calçots de la casa, amanida d’hivern i Carxofa Prat fregida 
• Pota blava rostit a l’antiga acompanyat de gírgolas, 
   xampinyons i bolet shiitake
• A escollir

3.  Bouquet. Hotel Hesperia Tower (L’Hospitalet) 13 
•  Tapa de disseny del dia 
•  Carxofa Prat farcides de textura de bolets i llagostins, 
    amb salsa holandesa
•  Wonton farcit de Pota blava i foie, amb salsa de suc de vedella
•  Suggerència del nostre xef pastisser

4.  Ca La Tata 15 
•  Vermut de la casa, 2 anxoves o 2 seitons amb olives farcides 
   i patates xips
• Els colors de l’horta (pebrot verd, pebrot vermell, cogombre, 
  pastanaga i enciams, amb vinagreta de fruits secs)
• El rostit de la Tata (Pota blava rostit amb Carxofa Prat)
  Pastís de poma, flam de formatge o brownie

5.  Cafeteria-Gelateria La Vila  17 
•  Copa de cava de benvinguda. Triangle de bacallà 
•  Crema de Carxofa Prat amb cruixent de pernil ibèric
•  Pota blava rostit o Filet de salmó noruec amb patata Darphin
•  Crema catalana elaborada amb ous de  Pota blava
 
6.  Casa Ramón   19
•  Xarrup de crema de productes del Parc Agrari. 
   Xupa-Xups de paté casolà
• Carxofa Prat amb calamars
• Pota blava amb pinya americana
• Cassoleta Casa Ramón o Pastís de la casa

Tots els menús inclouen una Cervesa Inedit Damm 75 cl



Padrins honoríics
Valentina Guisado Criadora de Pota Blava i Presidenta de l’Associació 
de Criadors de Pollastre i Capó del Prat.

Joan Ribas Pagès. President de la Cooperativa Agrícola del Prat.

Manuel Torres Productor de Pota Blava. President del Consell Regu-
lador de la IGP Pollastre i Capó del Prat.

7. Cèntric Gastrobar  21
• Petit Suisse de Carxofa Prat
• Coca de Carxofa Prat, ceba confitada i formatge
• Calçots del Parc Agrari en tempura
• Cocotte de Pota blava rostit, crema de patata i crosta 
  de manxego
• Natilles d’ous Pota blava

8. Delta Restaurant (Padel Prat) 23
• Triplet de croquetes de pollastre, pernil i Carxofa Prat 
• Humus d’albergínia amb xips de Carxofa Prat en tempura 
• Mil fulles de Pota blava rostit amb taboulé de panses i pinyons
• Mousse de cafè amb llet i xocolata

9.  El Capitán Garfio 25
• Saltat de Carxofa Prat amb alls tendres i gambes 
• Canelons de Pota blava amb beixamel de tòfona
• Carpaccio de pinya natural amb gelat de coco o sorbet de mango

 10.  El Cortijo 29
• Xips de Carxofa Prat amb pernil
• Cassoleta de cargols estil Cortijo
•  Pota blava als set sabors
• Escuma de mandarina amb crema catalana

11.  El Peixet 31 
• Torrada de pa amb tomàquet i pintxo de Carxofa Prat i pernil 
amanida amb vinagreta de mango
• Crema de Carxofa Prat amb xips de Carxofa Prat, ou de Pota 
blava escalfat i cruixent de formatge parmesà
• Chop Suey de Pota blava i verduretes o Lluç en salsa verda i 
Carxofa Prat
• Pisang goreng (plàtan fregit)

12.  El Regust 33 
• Pintxo de la Casa 
• Caneló de Carxofa Prat, ibèric i pinyons amb salsa fina de 
romesco
• Coulant de Pota blava farcit de ceps, Carxofa Prat i rovell
• A escollir entre les postres de la carta
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13.  Major Trenta Sis (Gavà) 35 
• Crep de Carxofa Prat amb rovell d’ou i cruixent de pernil
• Pota blava al caramel i Carxofa Prat
• Crema de poma “Carnosa” del Parc Agrari del Baix Llobregat

 14.  Marimorena (Sant Boi)  37
• Bunyols de Carxofa Prat 
• Amanida de brots tendres del Parc Agrari amb Carxofa Prat, 
pernil d’ànec i formatge Tou dels Til·lers arrebossat
• Caneló de Pota blava amb cigales o Trinxat de Carxofa Prat amb 
botifarra del perol 
• Coulant de xocolata

 15.  Ona Nuit 39 
• Trifàsic de Pota blava
• Quiche de Calçots del Parc Agrari i boletus i paté de Carxofa Prat, 
daus de cansalada eco i grisines de manxego
•  Pit de Pota blava (Desossat, farcit de botifarra ecològica i 
orellons amb crema suau d’alls tendres i suc de rostit) o 

La Cuixa Confitada (El nostre Confit de Pota blava, a baixa 
temperatura, amb rosta de patata i Carxofa Prat)

• Panacotta de café del Prat (comerç just) amb crumble de xocolata

16. Rustic & Co 41 
• Carxofa Prat en tempura amb Torta del Casar i avellanes 
• Pota blava en confit amb calamarsons, alls tendres i romesco
• Ous de mató sobre niu de mel i nous

17.  Sinfonía 43
• Cada dia es fa quelcom de nou.
•  Foie Pota blava trufat amb moscatell i panses
• Pota blava confitat en greix d’ànec, amb Carxofa Prat
• Esfera de mousse de Carxofa Prat

 18.  Spiral restaurant. Hotel Santos Porta Fira (L’Hospitalet) 45
•  Teula de Pota blava a l’ast • Esferificació de Carxofa Prat • 
Ou a 70º amb parmentier de patata, Carxofa Prat, bolets, foie i garapinyat
•  Caneló tradicional i invertit de Pota blava amb albercocs en 
textures amb arròs perlat de llamàntol
•  Textures de xocolata al Campari i gerds
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1. Axarquía Restaurant

C. Jaume Casanovas, 6  |  Tel. 931 813 230 |

www.axarquiarestaurant.com • info@axarquiarestaurant.com

 Axarquía Restaurant    @axarquiarest 

 @axarquiarestaurant
Divendres: de 20.30 a 23 h.
Dissabte: de 13.30 a 16 h i de 20.30 a 23 h.
Diumenge: de 13.30 a 16 h.

Calamar amb Carxofa Prat en escabetx
Ingredients:
1 calamar fresc gran, 4 Carxofa Prat, 200 g de favetes fresques, 200 g 
d’escalunyes, 10 g de pebre vermell fumat, 1 fulla de llorer, oli d’oliva 
verge. 

Elaboració:
Polim les Carxofa Prat i les desem en aigua amb julivert per a que no 
s’oxidin. Apart preparem un escabetx amb el vinagre, escalunyes, pebre 
vermell i oli. Després envasem els cors de Carxofa Prat amb l’escabetx 
i els coem al buit. Reservem.

Netegem el calamar i el tallem en tires molt fines com si fossin taglia-
telle. Tallem les Carxofa Prat en quarts i les saltem amb el calamar. 
Emplatem i decorem amb unes fulles.

30€
IVA INCLÒS

Aperitiu: Aperitiu segons Mercat 

Primer: Calamar amb Carxofa Prat en escabetx 

Segon: Mandonguilles de Pota blava amb tripa de bacallà i 
favetes del Prat

Les postres: Mató, galeta de coco i crema de llimona

Begudas: Cervesa Inedit Damm 75cl
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C. Jaume Casanovas, 163  |  93 379 41 11 |

marce.84@hotmail.es   Oeste Cal Marcelino

De dimarts a dijous de 13 a 15.30 h per encàrrec divendres, 
dissabte i diumenge de 13 a 15.30 h i de 21 a 23 h.

Pota blava rostit a l’antiga acompanyat de gírgoles, 
xampinyons i bolet shiitake
Ingredients:
Pota blava, gírgoles, verdures i fruita seca.

Elaboració:
Rostim el pollastre amb les verdures i la fruita seca. Acabant de rostir 
afegim els bolets i acabem la cocció.

2. Bar Oeste

26,50€
IVA INCLÒS

Aperitiu: Musclos a la marinera

Primer: Calçots de la casa, amanida d’hivern i Carxofa Prat 
fregida 

Segon: Pota blava rostit a l’antiga acompanyat de girgolas, 
xampinyons i bolet shitake

Les postres: A escollir

Beguda: Cervesa Inedit Damm 75cl
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Gran Via de les Corts Catalanes, 144  |  934 135 040 |

www.nh-hoteles.es  |  www.nh-hoteles.es/hotel/hesperia-tower

  Hesperiatower 

De 13.30 a 16.30 h. De 19.30 a 23 h. Tancat dissabte i diumenge 
a migdia, obert tots els dies. Dinar i sopar.

Wonton farcit de Pota blava i foie, amb salsa de suc 
de vedella
Ingredients:
Pota blava, ceba, porro, foie gras natural, pasta per Wonton, suc de 
vedella, all, patata, pastanaga, espàrrecs verds, romanesco, tomàquet 
cherry, brandi, oli d’oliva suau.

Elaboració:
Desossem el Pota blava sencer i el tallem en daus de 2 cm. Fem un 
sofregit amb la ceba i el porro, hi afegim els daus de pollastre, daurem 
i flamegem amb el brandi. Al final de la cocció hi afegim els daus de 
foie gras natural. 

Farcim la pasta per a Wonton amb la barreja de pollastre i foie i els 
desem a la nevera.  A part, saltem totes les verdures amb un sofregit 
d’all. Pintem els raviolis de pollastre amb clara d’ou i els marquem a la 
planxa. Acabem al forn. Hi posem un niu de verdures i a sobre presen-
tem els raviolis. Salsem el plat amb el suc de vedella.

3. Bouquet Hotel Hesperia Tower

25€
IVA INCLÒS

Aperitiu: Tapa de disseny del dia 

Primer: Carxofa Prat farcides de textura de bolets i 
llagostins, amb salsa holandesa

Segon: Wonton farcit de Pota blava i foie, amb salsa de suc 
de vedella

Les postres: Suggerència del nostre xef pastisser

Beguda: Cervesa Inedit Damm 75cl
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C. Jaume Casanovas, 131  |  Tel. 934 793 967 |

calatata@gmail.com •   .com/calatata     @calatata

De dimarts a dijous de 13 a 15 h i de 20 a 22 h.
Divendres i dissabtes de 13  a 15 h i de 20 a 23 h.
Diumenges només migdies. En tots els horaris cal fer reserva.

El rostit de la Tata
Ingredients:
Pota blava, ceba, tomàquet, alls, farcellet d’herbes, oli, sal, pebre, 
Carxofa Prat i cervesa Damm.

Elaboració:
Posem oli a una cassola, daurem el Pota blava, hi afegim la ceba i els 
alls, i quan agafen color hi afegim els tomàquets. Quan aquests són 
dauradets, hi afegim la cervesa, deixem reduir tot aquest brou a foc 
lent durant un parell d’hores.

Per la Carxofa Prat: quan el pollastre està fet, el retirem de la cassola, 
i aprofitem l’oli sobrant per saltar la Carxofa Prat tallades en vuit i sal-
pebrades.

Servir tot junt.

4. Ca la tata

25€
IVA INCLÒS

Entrants: Vermut de la casa, 2 anxoves o 2 seitons amb olives 
farcides i patates xips

Primer: Els colors de l’horta (pebrot verd, pebrot vermell, 
cogombre, pastanaga i enciams, amb vinagreta de fruita seca)

Segon: El rostit de la Tata (Pota blava rostit amb Carxofa Prat)

Les postres: Pastís de poma, flam de formatge 
o brownie

Beguda: Cervesa Inedit Damm 75cl
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Plaça de la Vila, 2  |  Tel. 933 799 506 | 

cafeterialavila@yahoo.es

 .com/cafetería la vila   

De dimecres a diumenge de 13 a 16 h, 
excepte del 2 al 7 d’abril.

Pota blava rostit
Ingredients:
1 Pota blava, 3 cebes, 6 tomàquets, 1 all, pinyons, prunes, brandi.

Elaboració:
Salpebrem el Pota blava i el posem a daurar al foc a poc a poc. Quan 
sigui daurat hi afegim la ceba tallada en juliana i els tomàquets; un cop 
ben estovats la ceba i els tomàquets hi afegim els pinyons, les prunes 
i el got de brandi.

5. Cafeteria-Gelateria La Vila

25€
IVA INCLÒS

Aperitiu: Copa de cava de benvinguda. Triangle de bacallà 

Primer: Crema de Carxofa Prat amb cruixent de pernil ibèric

Segon: Pota blava rostit o
                Filet de salmó noruec amb patata Darphin

Les postres: Crema catalana elaborada amb ous de 
Pota blava

Beguda: Cervesa Inedit Damm 75cl
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Riu Llobregat, 44 (Barri de Sant Cosme)  |  Tel. 933 790 381 |

petaperu@hotmail.com  |   .com/Bar Casa Ramon

De dilluns a divendres en horari a concertar prèvia reserva.

Pota blava en creuer caribeny
Ingredients:
Pota blava, pinya natural, ceba, pebrot, all i espècies.
Preparar l’acompanyament de polenta a l’ús.

Elaboració:
Sofregim l’all, la ceba i el pebrot. Hi afegim el Pota blava i, a meitat de 
la cocció, la pinya natural trossejada.

Servim acompanyat amb trossos de polenta torrada.

6. Casa Ramón

25€
IVA INCLÒS

Aperitiu: Xarrup de crema de productes del Parc Agrari. 
Xupa-Xups de paté casolà

Primer: Carxofa Prat amb calamars

Segon: Pota blava amb pinya americana

Les postres: Cassoleta Casa Ramón o 
                            Pastís de la casa
Beguda: Cervesa Inedit Damm 75cl
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Plaça Catalunya, 39-41  |  Tel. 933 795 600 |

www.centricgastrobar.com • reservas@centricgastrobar.com 

 .com/centricgastrobar   @centricgastro

  @centricgastrobar   centricgastrobar

Tots els dies per sopar. Divendres, dissabte i diumenge migdia

Cocote de Pota blava rostit, crema de patata 
i crosta de manxego
Ingredients:
1 Pota blava a trossos, 2 cebes, 2 pastanagas, 1 cap d’all, 2 fulles de 
llorer, 1 got de vi ranci, 1 kg de patates, mantega, oli d’oliva, manxego, 
crema de llet

Elaboració:
Rostim el Pota blava amb el cap d’all i el llorer. Afegim la ceba i la pas-
tanaga tallada petita.

Tirem el vi i evaporem. Tapem i deixem coure a foc lent durant 2 hores.

Quan estigui tebi, dessosem i tallem petit.

Omplim la cocotte a la meitat i l’altra meitat amb crema de patata ( la 
fem bullida i triturada amb la mantega i la crema de llet) cobrim amb 
formatge manxego i gratinem molt bé.

A taula!

7. Cèntric Gastrobar by Ona nuit

25€
IVA INCLÒS

Aperitiu: Petit Suisse de Carxofa Prat

Primer: Coca de Carxofa Prat, ceba confitada i formatge •
Calçots del Parc Agrari en tempura

Segon: Cocotte de Pota blava rostit, crema de patata i 
crosta de manxego

Les postres: Natilles d’ous Pota blava

Beguda: Cervesa Inedit Damm 75cl
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Parc del Riu, 3-4 |  Tel. 931 702 140 ext.2  |

www.deltarestaurant.es  • info@padelbarcelonaprat.com
 .com/ Padel-Barcelona-el-Prat 

     @padelbcn_elprat  @padelbcnelprat

Migdia de dilluns a diumenge.
Nit de dijous, divendres i dissabte.

Mil fulles de Pota blava rostit amb taboulé 
de panses i pinyons
Ingredients:
Pota blava, ceba, pastanaga, porro, tomàquet, carbassó, vi negre, cous-
cous, panses, pinyons.

Elaboració:
Rostim el Pota blava al forn amb una base de ceba, pastanaga i porro.

Fem un sofregit amb el tomàquet i la ceba. Guisem el pollastre amb el 
sofregit, vi negre i caldo de pollastre durant una hora i mitja. Es deixa 
refredar i fem encenalls de pollastre.

Passem el suc del guisat pel xino i en aquesta salsa fina coem la pasta-
naga i el carbassó. Muntem el mil fulles en un motlle combinant làmines 
de verdures amb làmines d’encenalls de Pota blava.

Coem el cous-cous i saltem les panses i els pinyons. Una vegada freds 
els barregem amb el cous-cous.

8. Delta restaurant (Padel Prat)

25€
IVA INCLÒS

Aperitiu: Triplet de croquetes de pollastre, pernil i Carxofa Prat 

Primer: Humus d’albergínia amb xips de Carxofa Prat en 
tempura 

Segon: Mil fulles de Pota blava rostit amb taboulé de 
panses i pinyons

Les postres: Mousse de cafè amb llet i xocolata

Beguda: Cervesa Inedit Damm 75cl
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Carretera de la Marina, 105 |  Tel. 933 709 741 |

www.elcapitangarfio.net | info@elcapitangarfio.net

 marisqueriaelcapitangarfio

De dimarts a diumenge: de 13 a 16 h. 
Nits: dijous, divendres i dissabte de 20 a 23 h. 
Cal fer reserva prèvia del menú per tal de garantir la seva disponibilitat.

Canelons de Pota blava gratinats amb 
beixamel de tòfona
Ingredients:
Pota blava, porros, ceba tendra, pastanaga, nata líquida, tòfona negra, 
mantega i sal.

Elaboració:
Farciment dels canelons: fem un sofregit amb les verdures i un cop 
siguin rosses hi afegim el Pota blava i flambegem. Hi afegim la nata 
líquida i deixem reduir. Fem bullir la pasta dels canelons i els farcim 
amb el farcit de pollastre, trinxat.

Cobrim amb la beixamel, aromatitzada amb la tòfona, i una mica de 
formatge, i gratinem al forn.

9. El Capitán Gario Marisquería

29€
IVA INCLÒS

Primer: Saltat de Carxofa Prat amb alls tendres i gambes 

Segon: Canelons de Pota blava amb beixamel de tòfona

Les postres: Carpaccio de pinya natural amb gelat de 
coco o sorbet de mango.

Beguda: Cervesa Inedit Damm 75cl
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Una Cervesa Única
Inedit Damm és un cupatge únic de malt d’ordi i blat aromatitzat 
amb coriandre, pell de taronja i regalèssia.

Inedit Damm neix del convenciment que era necessària una cer-
vesa capaç d’acompanyar amb el màxim respecte la millor gastro-
nomia. Aquesta és la seva intenció i la seva virtut, i això és el que la 
fa una cervesa diferent, especial, única.

Ha estat creada pels mestres cervesers de Damm, hereus d’una 
tradició secular i creadors d’algunes de les cerveses més aprecia-
des al nostre país, i també per Ferran Adrià i l’equip de sommeliers 
d’elBulli. 

Nota de tast

D’alta intensitat i complexitat aromàtica, amb un aspecte lleuger-
ament tèrbol. Molt afruitada i floral al nas, amb sensació de lle-
vat fresc i reminiscències d’espècies dolces. De textura cremosa i 
fresca, volum suau i carbònic delicat.

Té un postgust llarg i un record afable.

Una beguda que pot acollir el festival de sabors que ens regala la 
gastronomia. Els amargs, els àcids, els fumats, els acètics... totes 
aquestes sensacions que tan atemoreixen els sumillers per fer un 
maridatge tenen solució!

Les vinagretes, els cítrics i els dolços tenen una cervesa que els 
pot agafar de la mà. La bombolla està integrada i és delicada. En 
cada plat la comunió de notes és diferent, però pot haver-hi un fil 
conductor per a tots, per no canviar les copes, per sentir la con-
tinuïtat. I en cada composició aquesta cervesa canvia de bouquet 
i adapta les seves qualitats: un caràcter suau amb personalitat 
complexa

Servei

Es recomana mantenir Inedit Damm en una glaçonera durant el 
seu servei en copes de vi blanc.

És important no emplenar més de la meitat de la copa per tal 
d’apreciar perfectament totes les virtuts del producte.

Temperatura recomanda entre 4º i 8ºC.
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Estany de la Magarola, 5-7  |  Tel. 933 793 554 |

www.mesoncortijo.com  |  jcruzru@hotmail.com |

 Mesón el Cortijo amb Posat Morat

De dilluns a diumenge de 13 a 16 h.

Pota blava als set sabors
Ingredients:
Pota blava, sal, pebre negre, vi blanc, brandi, all, julivert, llorer, pernil 
ibèric, porros, prunes panses, brou de pollastre, patata al forn, fulles 
d’espinacs i carbassa.

Elaboració:
Desossem les cuixes i pits del Pota blava i les farcim de pernil ibèric, 
porros i prunes. En una cassola escalfem força oli i posem els rodons 
de pollastre per que segellin. Salpebrem i hi afegim ceba, llorer i alls. 
Quan la ceba sigui tova, hi tirem una copa de brandi i dos gots de vi 
blanc. Deixem evaporar uns 45 minuts i tot seguit hi afegim una picada 
d’all i julivert i el brou de pollastre (que haurem fet amb la carcassa del 
mateix). Deixem coure uns vint minuts més a foc lent, fins que compro-
vem que el pollastre sigui tendre.  Traiem els rodons i passem la salsa 
pel xino. A part, muntarem una altra salsa amb la carbassa.

Muntem el plat posant primer una capa de salsa de pollastre, a sobre 
la meitat d’un rodó tallada en medallons i l’altra meitat, sencera, en 
posició vertical. Al costat napem amb la salsa de carbassa i acabem 
decorant amb boletes de patata i xips d’espinacs.

10. El Cortijo

27€
IVA INCLÒS

Aperitiu: Xips de Carxofa Prat amb pernil

Primer: Cassoleta de cargols estil Cortijo

Segon: Pota blava als set sabors

Les postres: Escuma de mandarina amb 
crema catalana
Beguda: Cervesa Inedit Damm 75cl
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Girona, 199  |  Tel. 934 789 298 |

dinorahliagomez@hotmail.com

 .com/peixet marisqueria    @peixetmarisqueria  

De dilluns a diumenge de 13 a 16.30 h.
Divendres i dissabte també de 20 a 22 h.

Chop Suey de Pota blava i verduretes
Ingredients:
Salsa de soia, sucre, Pota blava desossat, pebrots vermells, pebrots 
verds, alls tendres, brots de soia, brou de pollastre, Maizena, sal i pebre.

Elaboració:
Primer cuinem el Pota blava amb herbes aromàtiques, el desossem 
i el posem a macerar amb salsa de soia barrejada amb sucre durant 
una hora.

Escorrim el pollastre i el posem a daurar en una paella. Un cop daurat 
hi afegim totes les verdures tallades en juliana, salpebrem i ofeguem 
uns cinc minuts.

Escalfem el brou de pollastre i hi afegim una cullerada de Maizena per 
a espesseir.

Afegim a la cassola els brots de soia i seguit el brou. Deixem fer a foc 
lent 10 minuts i emplatem

11. El Peixet

28€
IVA INCLÒS

Aperitiu: Torrada de pa amb tomàquet i pintxo de Carxofa 
Prat i pernil amanida amb vinagreta de mango

Primer: Crema de Carxofa Prat amb xips de Carxofa Prat, 
ou de Pota blava escalfat i cruixent de formatge parmesà

Segon: Chop Suey de Pota blava i verduretes o 
                Lluç en salsa verda i Carxofa Prat

Les postres: Pisang goreng (plàtan fregit)

Beguda: Cervesa Inedit Damm 75cl
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Narcís Monturiol, 24 baixos  |  Tel. 934 783 271 |

www.restauranteregust.com • restaurant_elregust@hotmail.com

 .com/el-regust    @elregust

Servei de dinars i sopars de dimecres a diumenge.

Coulant de Pota blava farcit de ceps, Carxofa Prat i 
rovell
Ingredients:
1,5 kg de Pota blava desossat, 300 g de cansalada salada, 300 g de ceba, 
farigola, sal i pebre negre. Farciment: Carxofa Prat, ceps, ceba, brou de 
pollastre, sal.

Elaboració:
Dessalem la cansalada i tallem i daurem la ceba. Ho barregem tot amb 
el pollastre i ho passem per la màquina picadora. Amanim amb la fa-
rigola, sal i pebre.

12. El Regust

30€
IVA INCLÒS

Aperitiu: Pintxo de la Casa 

Primer: Caneló de Carxofa Prat, ibèric i pinyons amb salsa 
fina de romesco

Segon: Coulant de Pota blava farcit de ceps, Carxofa Prat i 
rovell

Les postres: A escollir entre les postres de la carta

Beguda: Cervesa Inedit Damm 75cl
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C. Major, 36 (Gavà)  |  Tel. 936 626 652 |

www.major36.com • restaurant@major36.com

Dinars de 13 a 16 h. Sopars de 21 a 23 h. Ambdós serveis.

Pota blava al caramel i Carxofa Prat
Ingredients:
1 Pota blava (per a 4 persones), 4 cebes mitjanes, 100 g de sucre roig, 
100 g de sucre blanc, 1 fulla de llorer, 1 gotet de vi ranci, 4 Carxofa Prat.

Elaboració:
Rentem i socarrimem el Pota blava. El trossegem, el salpebrem i el fre-
gim. Un cop tingui bon color el separem i retirem l’excés d’oli (es pot fer 
servir greix d’ànec). Enfarinem els trossos de pollastre amb la barreja de 
sucres blanc i roig i els tornem a la cassola. Hi afegim les cebes tallades 
en juliana prima i la fulla de llorer, i ho tapem i deixem coure una hora 
més o menys, fins que la ceba sigui rossa i es faci una mica de caramel. 
Hi afegim el vi ranci i les Carxofes tallades per la meitat, deixem evapo-
rar el vi i coure fins que les Carxofes siguin tendres. Traiem el pollastre 
i unifiquem la resta de la cassola fins que caramel·litzi. I emplatem.

13. Major Trenta Sis Restaurant

30€
IVA INCLÒS

Primer: Crep de Carxofa Prat amb rovell d’ou i cruixent de 
pernil

Segon: Pota blava al caramel i Carxofa Prat (adaptació de la 
recepta del llibre de receptes del Pota blava del Prat de Llobregat)

Les postres: Crema de poma “Carnosa” del Parc Agrari 
del Baix Llobregat.

Beguda: Cervesa Inedit Damm 75cl
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Ronda de Sant Ramon, 145  |  Tel. 936 306 606 |

www.marimorena.es  |  reservas@marimorena.es

 marimorena     @marimorenarest    

De dimarts a dissabte de 13 a 15.45 h.
Dijous, divendres i dissabte de 20.30 a 23.30 h.

Caneló de Pota blava amb cigales
Ingredients:
Pota blava, cigales, paper d’arròs, ceba, porro, pastanaga, all, vi blanc, 
cranc, caps de llamàntol, galera, cap de rap, pebre vermell de la Vera, 
papada de porc ibèric, fulles d’ostra i brots tendres.

Elaboració:
Confitem les cuixes del pollastre al buit durant 24 hores. Un cop fetes 
les esqueixem. Marinem i confitem la papada de porc. Ho triturem tot 
fins aconseguir una massa homogènia. Remullem el paper d’arròs i em-
boliquem massa amb una cigala pelada. Reservem.

Amb les closques de les cigales, el cranc, llamàntol, galera i cap de rap 
fem un concentrat de marisc. Amb la carcassa del pollastre preparem 
un suc concentrat i el barregem amb el de marisc.

Escalfem el caneló, el salsem amb el suc de mar i muntanya i el decorem 
amb unes fulles d’ostra i brots tendres.

14. Marimorena restaurant

30€
IVA INCLÒS

Aperitiu: Bunyols de Carxofa Prat 

Primer: Amanida de brots tendres del Parc Agrari amb 
Carxofa Prat, pernil d’ànec i formatge Tou dels Til·lers 
arrebossat

Segon: Caneló de Pota blava amb cigales o

Tercer: Trinxat de Carxofa Prat amb botifarra del perol 

Les postres: Coulant de xocolata

Beguda: Cervesa Inedit Damm 75cl
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C. Joan Cirera i Pons, 13-15 (cantonada C. Lleida) |  Tel. 934 785 012 |

www.onanuit.com • reservas@onanuit.com

 .com/onanuit      @onanuit

  onanuitrestaurantDe dimarts a dissabte nits. 
Dissabte, diumenges i festius migdia.
Restaurant Slow Food Km0.

Pit de Pota Blava farcit de botifarra i orellons
Ingredients:
2 pits de Pota blava desossats, ½ kg de botifarra ecològica Slow Food 
d’en Genís, orellons, 1 ceba, 1 pastanaga, 2 manats d’alls tendres, crema 
de llet, ½ got de brandi, ossos de Pota blava

Elaboració:
Farcim els pits amb la botifarra i els orellons.

Fem un rotlle salpebrem i el cosim. El cuinem a baixa temperatura du-
rant 8h. A 80º

Amb els ossos fem el suc de rostit: daurem bé els ossos i hi afegim les 
verdures i deglacem amb el brandi. Reduïm durant dues hores.

Tallem el rotlle a rodanxes i el daurem en una paella

Fem una crema suau amb els alls tendres i acompanyem.

15. Ona nuit restaurant

30€
IVA INCLÒS

Aperitiu: Trifàsic de Pota blava

Primer: Quiche de Calçots del Parc Agrari i boletus i 
Paté de Carxofa Prat, daus de cansalada eco i grisines de manxego

Segon: Pit de Pota blava (Desossada, farcida de botifarra 
ecològica i orellons amb crema suau d’alls tendres i suc de 
rostit) o
La Cuixa Confitada (el nostre Confit de Pota blava, a baixa 
temperatura, amb rosta de patata i Carxofa Prat)

Les postres: Panacotta de café del Prat (comerç just) 
amb crumble de xocolata

Beguda: Cervesa Inedit Damm 75cl
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Castella, 33 |  Tel. 933 701 403 |

www.rusticrestaurant.com • virgilio@rusticrestaurant.com

 .com/rustic&dolmar    @rusticdolmar

De dilluns a diumenge de 13 a 16 h.
Divendres i dissabte de 21 a 23.30 h.

Pota blava en conit amb calamarsons, 
alls tendres i romesco
Ingredients:
Alls tendres, romanesco, salsa americana, carbassó, cibulet, Pota blava, 
vi blanc, calamarsons, salsa romesco.

Elaboració:
Confitem el Pota blava durant 1 ½ h en oli amb un bouquet garni, dei-
xem refredar i desossem.

Estovem l’all tendre amb el romanesco, hi afegim el vi blanc i deixem 
reduir a la meitat, hi afegim el pollastre i la salsa americana.

En un cilindre hi posem una base de patata cuita i a sobre el pollastre.

Saltem els calamarsons amb all, vi fi i cibulet, i els col·loquem tot al 
voltant del plat.

Tallem el carbassó en tires, les escaldem i fem un cilindre.

16. Rústic & Co

30€
IVA INCLÒS

Primer: Carxofa Prat en tempura amb Torta del Casar i 
avellanes 

Segon: Pota blava en confit amb calamarsons, alls tendres 
i romesco

Les postres: Ous de mató sobre niu de mel i nous. 

Beguda: Cervesa Inedit Damm 75cl
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Avinguda del Remolar, 46 |  Tel. 933 788 333 |

www.salleshotels.com • convcdp@salleshotels.com

Tots els dies, de 13 a 15.30 h i de 20 a 22.30 h.
Sota reserva.

Foie Pota blava trufat amb moscatell i panses
Ingredients:
200 g de fetge de Pota blava, 50 g d’escalunyes, 100 cl de nata, 25 cl de 
conyac, sal, pebre, 25 g de mantega, 100 cl de Moscatell, 25 g de panses, 
15 g de tòfones.

Elaboració:
Saltem les escalunyes amb els fetges fins que tot quedi ben daurat, i a 
continuació ho flamegem amb el conyac. Un cop hagi reduït el conyac 
ho triturem tot i ho passem per un sedàs per tal que quedi ben fi. Hi 
afegim la nata i la tòfona picada i ho posem en motlles preparats per 
a servir.

Per a la salsa fem una reducció de Moscatell i panses fin que quedi 
caramel·litzat.

17. Sinfonia Hotel Ciutat del Prat

30€
IVA INCLÒS

Aperitiu: Cada dia es fa quelcom de nou.

Primer: Foie Pota blava trufat amb moscatell i panses

Segon: Pota blava confitat en greix d’ànec, amb Carxofa Prat

Les postres: Esfera de mousse de Carxofa Prat

Beguda: Cervesa Inedit Damm 75cl
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Plaça d’Europa, 45 |  Tel. 932 973 500 |

www.h-santos.es |  www.hotelbarcelonaportafira.comspiral 

portafira@h-santos.es

 .com/hotelessantos   @hoteles_santos 

Esmorzars: de 7 a 10.30 h. • Dinars: de 13 a 16 h. 
Sopars: de 20 a 23.15 h. • De 13 a 16 h i de 20 a 23.15 h.

Caneló tradicional i invertit de Pota blava amb 
albercocs en textures amb arròs perlat de llamàntol
Ingredients: 
Per als canelons: Pota blava, ceba, tòfona i pasta de canelons. • Per 
als canelons invertits: els mateixos. • Albercocs, llamàntol, sípia, ceba, 
pebrot vermell, tomàquet, arròs, brou de pollastre.

Elaboració:
Canelons: fem un rostit tradicional amb la ceba, la tòfona i el pollastre. 
Bullim la pasta de canelons i els farcim.
Canelons invertits: obrim una cuixa de Pota blava i la farcim amb la 
ceba, la tòfona i una planxa de pasta de caneló. Així tindrem els dos 
conceptes de caneló.
Arròs: fem un sofregit amb totes les verdures, la sípia i el llamàntol, i 
preparem un arròs tradicional amb el brou de pollastre.
Amb els albercocs fem un puré, un saltat i una gelea.

18. Spiral restaurant Hotel Santos Porta Fira

30€
IVA INCLÒS

Primer: Teula de Pota blava a l’ast
Esferificació de Carxofa Prat
Ou a 70º amb parmentier de patata, Carxofa Prat, bolets, 
foie i garapinyat

Segon: Caneló tradicional i invertit de Pota blava amb 
albercocs en textures amb arròs perlat de llamàntol

Les postres: Textures de xocolata al Campari i gerds

Beguda: Cervesa Inedit Damm 75cl



Associació de 
Gastronomia 
i Turisme

generant economia 
productiva al Baix 
Llobregat amb la 
restauració, la cuina 
i els productes de 
proximitat

Des de la seva gestació, l’AGT ha apostat per fomentar el 
consum de restauració i generar economia productiva mi-
tjançant la gastronomia i el turisme de les ciutats de la pe-
rifèria, especialment en una situació com l’actual que ens 
obliga a apostar fort per trobar noves maneres d’impulsar 
projectes, així com per a la innovació i el consum de proxi-
mitat. 

Al Baix Llobregat han aparegut nous locals gastronòmics, 
una cuina més innovadora i actual, que aposta pel turisme 
de proximitat. La comarca compta amb actius econòmics, 
com són els productes gastronòmics vinculats al Parc Agra-
ri del Baix Llobregat: Pota blava, la Carxofa Prat, l’Espàrrec 
de Gavà, la Cirera del Baix...

Més informació www.agtbaix.cat
Contacte: info@agtbaix.cat



Nodrir la ciutat
Barcelona pot ser autosuicient?
Slow Food Barcelona, la revista Cuina i l’Associació de Gastronomia 
i Turisme AGT, uneixen els seus esforços per organitzar 4 esdeveni-
ments i reflexionar sobre la possibilitat i necessitat de consumir 
producte de proximitat, per nodrir la ciutat de Barcelona amb pro-
ductes Km0.

El primer esdeveniment s’organitzarà al mes de març a la Masia de 
Cal Misses, al Parc Agrari del Baix Llobregat (en el marc de les Jor-
nades Gastronòmiques). En els propers mesos, organitzarem altres 
esdeveniments de les mateixes característiques a Collserola, el Mar 
i a Gallecs. 

Els pagesos són els veritables protagonistes. L’aparició de les 
grans ciutats i la urbanització de bona part del territori han fet 
que la pagesia es transformi. Els horts del Baix Llobregat sempre 
s’han considerat el gran rebost de Barcelona. I s’està recuperant 
aquesta imatge gràcies a iniciatives com els Mercats de Pagès, els 
projectes gastronòmics lligats als productes Km0, que recuperen 
la importància del pagès, que no només ocupa i gestiona un te-
rritori i produeix aliments, sinó que també com a agricultor ha de 
preservar el medi, mantenir el paisatge i conservar la biodiversitat. 

L’única forma de preservar aquest territori, és consumint-lo. 
Si la societat dóna valor a aquest paisatge, serà més difícil que 
tornin a ocórrer projectes especulatius com va ser l’EuroVegas.



ORGANITZA:

PATROCINADOR PRINCIPAL

AMB EL SUPORT:

Disseny: domingorecreativos.com • Fotograies: Vanesa Martínez

PRODUEIX:
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RESTAURANTS AMB MENÚ INEDIT

 1.  Axarquía c. Jaume Casanovas, 6 09

 2.   Bar Oeste c. Jaume Casanovas, 163 11

 3.  Bouquet. Hotel Hesperia Tower  13 

Gran Via de l’Hospitalet, 144 (l’Hospitalet) 

 4.  Ca La Tata c. Jaume Casanovas, 131, local 2 15 

 5.  Cafetería-Gelateria La Vila Plaça de la Vila, 3 17 

 6.  Casa Ramón  c. Riu Llobregat, 44 19

  7. Cèntric Gastrobar Plaça Catalunya 39-41 21

 8. Delta Restaurant Parc del Riu, 3-4 23

 9.  El Capitán Garfio Crta. Marina, 105 25

 10.  El Cortijo c. Estany de la Magarola, 5-7 29

11.  El Peixet c. Girona, 199 31 

12.  El Regust c. Narcís Monturiol, 24 bxs. 33 

 13.  Major Trenta Sis C. Major, 36 (Gavà) 35 

 14.  Marimorena C. Ronda de St Ramón, 145 

  local 3 (Sant Boi) 37 

 15.  Ona Nuit c. Joan Cirera i Pons, 13-15 (c. Lleida) 39 

16. Rustic & Co C. Castella, 33 41 

17.  Sinfonía Av. del Remolar, 46 43

 18.  Spiral restaurant. Hotel Santos Porta Fira 45 

  Plaça d’Europa (l’Hospitalet) 



Bouquet. Hotel Hesperia (l’Hospitalet)

• EL PRAT

L’HOSPITALET • 
SANT BOI •

GAVÀ •

3 Major 36 (Gavà)13
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Marimorena (Sant Boi)

Parc del Riu, 3-4

16

• 

• 
 •

 •

14 Spiral. Hotel Porta Fira (l’Hospitalet)18




