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GRANOLLERS APOSTA PER LA QUALITAT DE VIDA

ermes i arrelades conviccions i tradicions han convertit Granollers
en clar exponent d’una singular manera de viure. Del gaudir dels
espais oberts i de relació i de la convivència plural i dialogant pro-

pis del caràcter mediterrani. Amb el comerç de proximitat com a factor
determinant. A la nostra ciutat, element bàsic de desenvolupament, vin-
culat a un històric mercat setmanal documentat l’any 1040. Un actiu gene-
rador d’activitat ciutadana i mercantil, durant segles.

La gastronomia de qualitat ha esdevingut un dels principals signes d’i-
dentitat de la diversificada oferta d’aquesta capital de comarca, bressol
de reconeguts cuiners i restauradors. Però,
encara més. És una ciutat que ha sabut apos-
tar clarament per la qualitat de vida dels
seus ciutadans i ciutadanes. Per aspectes
que, sens dubte, complementen els saluda-
bles beneficis d’una dieta equilibrada, cien-
tíficament contrastats en la dieta medite-
rrània. La potenciació dels llocs de trobada
i de passeig, la recuperació d’espais verds i
la preservació de l’entorn que caracteritza
la ciutat són el resultat d’anys de treball,
d’una clara i decidida aposta per la qualitat
de vida.

Avui, la nostra ciutat és la primera de Catalunya a acollir el Projecte
AMED de promoció de l’alimentació mediterrània en els establiments de

restauració. En tenim una dotzena amb el distintiu AMED. Tot gràcies a
l’esforç, la professionalitat i la implicació de tot el personal d’aquests
establiments i al suport d’entitats i institucions. El Projecte, impulsat pel
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el suport de
l’Ajuntament de Granollers, la Fundació Dieta Mediterrània, el Consell
Comarcal del Vallès Oriental i el Gremi d’Hoteleria del Vallès Oriental, ha
trobat a Granollers un escenari ideal.

F

Josep Mayoral i Antigas
Alcalde de Granollers
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RESTAURACIÓ I ESTILS DE VIDA SALUDABLES

alimentació i l’activitat física incideixen de forma important sobre
la salut de les persones. A Catalunya, les enquestes mostren que
una gran part de la població no segueix les recomanacions ali-

mentaries saludables de forma adequada, ni pràctica el nivell d’activitat
física suficient. 

El sector de la restauració té molta importància en el model alimen-
tari de la nostra societat ja que, cada vegada es menja, més sovint, fora
de casa. Els estudis nutricionals també ens indiquen que actualment una
tercera part de la població adulta de Catalunya realitza 3 o mes àpats
fora de casa, durant la setmana.

Amb l’objectiu de promoure la millora dels hàbits alimentaris i la pràc-
tica regular d’activitat física, dins el context cultural d’un estil de vida
mediterràni, el Departament de Salut ha iniciat una estratègia anome-
nada PAAS ( Pla integral de promoció de l’activitat física i l’alimentació
saludables), amb accions dirigides a diferents àmbits: sanitari, educatiu,
comunitari i laboral. Dins l’àmbit comunitari s’ubica el projecte AMED,
d’establiments promotors de l’alimentació mediterrània. 

En el disseny i desenvolupament d’AMED, liderat pel Departament de
Salut, hi han col·laborat la Fundació Dieta Mediterrània, entitats locals
com l’Ajuntament de Granollers, el Consell Comarcal del Vallès Oriental
i el Gremi d’Hoteleria, així com alguns restauradors de Granollers, amb
la intenció d’ampliar properament aquesta experiència pionera a d’altres
municipis de Catalunya. 

L Actualment, el consumidor és conscient de la importància dels aspec-
tes relacionats amb la salut i la seguretat dels aliments. És per això que,
de ben segur, sabreu apreciar l’esforç que els restauradors AMED fan per
garantir una oferta gastronòmica variada, saludable i mediterrània. Tot
això afegit al plaer d’un àpat, agradablement servit en un restaurant.

’

Antoni Plasencia
Director general de Salut Pública

Departament de Salut

o guia AMED 64 pag  7/7/08  09:20  Página 6



8

www.amed.cat GUIA D’ESTABLIMENTS AMED

9

variacions regionals d’un mateix patró alimentari. Aquestes són les
principals característiques en comú:

• Consum abundant d’aliments vegetals en general.

• Elevat consum de fruita i fruita seca. 

• Elevat consum de fibra procedent dels llegums, de les farines
integrals a més de la fruita i la verdura.

• Baix consum, en freqüència i quantitat, de productes d’origen animal.

• Ús de l’oli d’oliva com a principal font de greix, tant per cuinar com
per amanir.

• Un consum moderat de vi.

• I, lleugeresa en els àpats.

...a tots/totes els/les que habitualment realitzem àpats fora de casa...
AMED ens ofereix menjar bé i de forma saludable.

L’acreditació AMED identifica als establiments de restauració que
promouen l’alimentació mediterrània i els estils de vida actius.
L’alimentació mediterrània es considera no solament un tipus d’alimentació
saludable sinó també un estil de vida saludable. En aquest sentit, els
establiments AMED, a més de garantir en la carta i els menús una oferta
d’aliments i preparacions pròpies de la mediterrània, a un preu en la línia
dels preus habituals de l’establiment, oferiran també, consells relacionats
amb la promoció d’hàbits d’oci o lleure actiu. Podeu trobar tota la
informació sobre l’acreditació AMED a www.amed.cat

ALIMENTACIÓ MEDITERRÀNIA – ALIMENTACIÓ SALUDABLE

Segons evidencia la ciència, els mediterranis van aconseguir, a través
dels segles, configurar un model alimentari excel·lent per a la salut. La
dieta o alimentació mediterrània (AM) tradicional és una valuosa herència
cultural que, a partir de la simplicitat i la varietat, ha donat lloc a una
combinació equilibrada i completa d’aliments, gens renyida amb el plaer
gastronòmic.

L’AM es defineix com un model d’alimentació molt variat, basat
principalment en productes frescos, locals i de temporada. No es tracta
d’un model homogeni en tota l’àrea mediterrània sinó que presenta

BENVINGUTS/DES A AMED!
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És molt senzill!
Només cal que ens feu arribar
la vostra opinió i entrareu
directament en el sorteig d’un
àpat per a dues persones en
un dels restaurants Amed.

Truqueu al 934 143 158 (de 9 a 14 hores) o visiteu
l’apartat de clients, a la nostra pàgina web: www.amed.cat

EN ELS ESTABLIMENTS ACREDITATS DISPOSAREU DE...
• Plats on els protagonistes són les verdures, les hortalisses i/o els llegums.

• Presència de l’oli d’oliva i d’alguns productes integrals a la taula.

• Oferta de segons plats a base de peixos i carns magres.

• Un bon assortiment de fruita fresca i seca en l’oferta de postres.

• Postres làctiques de baix contingut en greix (opcions semi i/o
desnatades).

• La possibilitat de demanar vi servit per copes o unitats individuals.

• Preparacions culinàries molt saludables, sense gaire greix (coccions al
vapor, al forn, a la graella, a la planxa, saltats, etc.).

I TAMBÉ...
• Gran oferta d’aliments frescos, de temporada i/o de producció local.

• Propostes de la gastronomia tradicional i local.

• Guarnicions de segons plats a base de verdures, hortalisses i/o llegums.

• L’opció d’alguns plats combinats mediterranis que es puguin proposar
com a plat únic (complert i lleuger) i/o la possibilitat de demanar mitges
racions (opcions especialment indicades per a dies feiners).

• Algunes opcions “sense sal”.

• I també consells relacionats amb la promoció d’hàbits saludables, tant
d’alimentació com d’opcions d’oci actiu.

QUÈ ENS OFEREIX UN ESTABLIMENT AMED? COM PODEM SABER QUE  UN ESTABLIMENT ÉS AMED?

Tots els establiments Amed tenen un
logo d’acreditació que podem identificar
des de l’exterior. 

A continuació us oferim la descripció i dades de contacte dels establiments
Amed acreditats. Cadascun dels establiments, ens obsequia amb una magní-
fica recepta mediterrània.
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C/MAR

C/FOM

“Menjars i pensars” és el joc de paraules que defineix amb més encert aquest
espai acollidor i inclassificable restaurant, café-bar, llibreria, sala d’expo-
sicions i de concerts. Un punt de trobada amb una inquieta programació
mensual de xerrades i presentacions de llibres. 
Cuina mediterrània i amb sabors àrabs regada amb una variada selecció
de vins, cerveses i tes.

C/ Miquel Ricomà 57

Granollers
Telèfon: 938 600 789

Horari: dilluns de 11:30 a 16:30

hores, 
dimarts - divendres de
11:30 a 16:30 hores i de 19 a
23:30 hores
dissabte de 12 a 24 hores.

ANÒNIMS
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1. Posar a remull les prunes amb aigua calenta. 
2. Talleu la carn a trossets petits, piqueu els alls i la ceba i poseu-ho tot

en una cassola de terra amb l’oli i la sal.  
3. Coeu la carn a foc lent i remeneu-la de tant en tant. 
4. Afegiu-hi la llimona, el julivert, el pebre negre, el gingebre, la meitat de

la canyella i el safrà, remeneu-la una mica més i cobriu-la amb aigua
freda, tapeu-la i deixeu-la coure a foc lent fins que estigui tendra (una
hora i quart aproximadament). 

5. Traieu una mica del brou i reserveu-lo. Escorreu les prunes i escaldeu-
les en el brou que heu reservat i afegiu-hi la resta de la canyella i les
tres cullerades de sucre

Presentació: 
En un tagín (cassola de terra típica marroquina), poseu-hi la carn amb les
prunes i decoreu-la amb el sèsam.

• 1/2 kg de vedella per
estofar

• 300 g de prunes
seques

• 1 ceba
• 2 dents d’all
• 1/2 llimona
• una mica de julivert

• una mica de sèsam
torrat

• 1 cullerada de cafè de
pebre negre

• 1 cullerada de cafè de
gingebre

• 2 cullerades de cafè de
canyella en pols

• un pessic de safrà
• 1 cullerada de cafè de

sal
• 3 cullerades soperes

de sucre
• 4 cullerades soperes

d’oli d’oliva verge

INGREDIENTS

PREPARACIÓ

TAGÍN DE VEDELLA AMB PRUNES

2 hores                                 4 persones                   tardor

• Plat molt aromàtic i que conté molts aliments:

carn, verdures i fruites, a més d’espècies i herbes

aromàtiques. La vedella és una carn vermella, rica

en ferro i proteïnes. Les prunes tenen propietats

laxants i constitueixen una bona font d’energia.

• És un segon plat molt complet, que pot combinar

amb un primer lleuger com ara una amanida o una

escalivada.

COMENTARI NUTRICIONAL 
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CASA TROILO

C/ Alfons IV 69

Granollers
Telèfon: 938 794 910

Horari: de dilluns a dissabte de 13:00

a 16:00 hores i de 21:00 a
24:00

Argentina o Granollers? 
Gaudeixi d'ambdós!

A CASA TROILO gaudirà de l'autèntica cuina mediterrània i argentina en
un ambient càlid i acollidor. La nostra carn és portada directament
d´Argentina a més d'un àmpli ventall de productes mediterranis que
podeu trobar a la nostre carta i menú.
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• Combinació molt bona de verdures i carn. 

• Aquest plat ens aporta proteïnes d’origen animal

(carn) i vitamines, minerals, fibra i aigua

(verdures). La cocció final, al forn, és una de les

tècniques culinàries més aconsellades, ja que és

una cocció sense greix i poc agressiva. Això fa que

l’aliment mantingui tot el color, l’aroma i els

nutrients. 

• Aquest plat pot ser perfectament un primer o un

segon, i fins i tot un plat únic. 

• Es pot combinar perfectament amb un segon plat

a base de peix o ous. També es pot complementar

amb una amanida.

COMENTARI NUTRICIONAL 

• oli d’oliva
• 2 grans d’all
• 1/2 ceba
• 1 pebrot vermell per

escalivar

• 1 branqueta d’api
• 200 g de carn picada

de vedella 
• 1 copa de vi cabernet

sauvignon

• nous 
• 40 g de formatge per

fondre
• orenga, bitxo en pols,

sal

INGREDIENTS

PREPARACIÓ

1. En una cassola, fregiu-hi els alls sense pelar-los, per aromatitzar l’oli, i
reserveu-los. En el mateix oli, sofregiu-hi la carn picada fins que agafi
color.

2. Talleu a dauets la ceba, l’api i mig pebrot vermell (l’altra meitat l’heu de
reservar per farcir-la). Sofregiu-ho tot junt amb la carn. Afegiu-hi la
copa de cabernet sauvignon (o un vi blanc per cuinar), deixeu reduir l’al-
cohol, rectifiqueu de sal i afegiu-hi una mica d’orenga i bitxo. 

3. Per farcir el pebrot poseu-hi una mica de formatge per fondre i seguida-
ment  la barreja de la carn amb les verdures i una mica més de formatge.

4. Poseu-lo al forn, preescalfat a 200ºC, durant uns 15 minuts aproxima-
dament. Controleu que el formatge es fongui i que el pebrot quedi al
dente per facilitar-ne la presentació en forma de volcà. 

Presentació: 
1. A l’hora d’emplatar, poseu-hi les nous al voltant del pebrot i per sobre,

juntament amb una mica d’orenga i bitxo en pols.

PEBROT FARCIT DE CARN I VERDURES

45 minuts                      1 persona                     hivern
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Restaurant únic al Vallès, inaugurat l'abril del 2006 i situat a Les Franqueses
ben al costat de l'Ajuntament, que es distingeix pel seu peculiar sistema
innovador en el qual el client pot escollir per grams, el seu producte (tan
de peix i marisc com de carn). Al mateix temps pot combinar-ho amb una
pissarra de dieta mediterrània i després li cuinarem tot "a la vista". En
aquest local oferim als nostres clients un espai lineal i elegant juntament
amb un "carinyo" incomparable. Tenim servei de cafeteria i fem esmorzars
de dilluns a dissabtes.

Crta. Ribes, 4
Les Franqueses del Vallès
Telèfon: 938 618 209

Web: www.dgust.cat
Horari: de dilluns a dijous de 13 a 16

hores i de 21 a 23:30 hores. De
divendres a diumenge de 13 a
16 hores i de 20:30 a 24 hores.

DGUST
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• Amanida molt complerta i adient per a l’hivern. La

varietat d’enciams i els tomàquets dóna molt de

color al plat. És una amanida nutricionalment molt

equilibrada, ja que amb els enciams, els tomàquets i

la fruita obtenim fibra, vitamines, minerals i aigua.

Les nous ens aporten també fibra i proteïnes, a més

d’ energia i són riques en greixos saludables. El for-

matge és una molt bona font de calci i proteïna. 

• Aquesta amanida, acompanyada d’un peix, ous o

d’una carn magre com un pit de pollastre i de pos-

tres un suc de fruita, pot sé un menú de migdia o

de nit perfectament equilibrat.

COMENTARI NUTRICIONAL 

1. Pelem les pomes i les tallem a quarts. Cada quart el tallem en làmines
fines.

2. Trossegem el formatge d’ovella. 
3. Partim pel mig els tomàquets “cherri”.

Presentació: 
1. Posem en un plat un grapadet de “mesclum” o trossets d’enciams

variats, prèviament nets. 
2. A sobre hi posem les làmines de poma, el formatge i unes quantes nous

pelades. 
3. Als voltants posarem els tomàquets “cherri”. 
4. Amanim amb l’oli de nous i el vinagre de mòdena.

• 2 pomes
• 200 g de nous pelades
• 100 g de formatge

d’ovella

• “Mesclum” o amanida
d’enciams variats

• 8 tomàquets “cherri”
(pera)

• 4 cullerades d’oli 
de nous

• Per a cada plat, un
rajolí de vinagre de
mòdena reduït

INGREDIENTS

PREPARACIÓ

AMANIDA DE POMA, NOUS I FORMATGE D’OVELLA 

15 minuts                               4 persones                   HIVERN
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EL CELLERET DE GRANOLLERS

c/ Sant Josep, 16

Granollers
Telèfon: 938 703 455

Horari: de dilluns a dissabte de 7:00

a 17:00 hores.

Sans esmorzars pel matí, amb una gran varietat d’entrepans freds i calents,
truites variades, i un assortiment d’infusions. A partir de les 13:00 hores,
menú diari elaborat de cuina casolana i de mercat, amb varietat de plats a
escollir.
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INGREDIENTS

• 8 fulles de pasta de
canelons

• 8 rodanxes molt primes
de tomàquet verd

• 4 cullerades de postre
de tonyina

• 4 cullerades de postre
de blat de moro

• 4 llesques de formatge
fresc

• 16 filets de seitó en
vinagre

Ingredients per a la
vinagreta:
• una llauna d’olives

negres sense pinyol 

• 10 o 12 cullerades
soperes d’oli d’oliva

• dues cullerades
soperes de vinagre de
Mòdena

• una mica de sal i pebre
blanc

PREPARACIÓ
1. Primerament es bull la pasta de caneló al dente. A continuació la

dipositem dins d’un bol amb aigua freda. Hi tirem un rajolí d’oli d’oliva
per tal que no s’enganxi.

La salsa: 
Posem els 5 ingredients a dins el recipient de la batedora i els triturem
tots junts. La vinagreta ja és a punt.
Muntatge de la lasanya: 
1. A la base, pasta de caneló.
2. Sobre la pasta, rodanxes fines de tomàquet verd.
3. Sobre el tomàquet, blat de moro.
4. Sobre el blat de moro, la tonyina.
5. Sobre la tonyina, una làmina de formatge fresc.
6. Sobre el formatge, 4 filets de seitons amb vinagre.
7. Al capdamunt, una altra pasta de caneló.
8. Per acabar, només cal amanir-ho amb la vinagreta d’olives negres.

LASANYA DE SEITÓ I FORMATGE FRESC AMB OLIVADA

30 minuts                             4 persones                     estiu

• És un plat molt adequat per a l’estiu, refrescant, fàcil de

fer i complert. 

• Nutricionalment cal destacar-ne l’aportació d’àcids

grassos poliinsaturats a través del peix blau de la recepta:

la tonyina i el seitó. Greixos molt saludables d’efecte

protector cardiovascular.

• El tomàquet verd i el blat de moro ajuden a donar color

al plat, a més de la seva aportació en fibra, vitamines,

aigua i minerals. Lleugera aportació d’hidrats de carboni

complexos a través de la pasta de caneló i del blat 

de moro.

• Toc final d’ olivada amb aportació de color i de més greix

saludable, en aquest cas àcids grassos monoinsaturats,

també d’efecte protector cardiovascular.

• Acompanyat d’una amanida, pot ser un plat únic molt

pràctic i atractiu en època estival. 

COMENTARI NUTRICIONAL 
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RESTAURANT EL CISNE

C/ Anselm Clavè, 77

Granollers
Telèfon: 649 843 050

Horari: de dimarts a dissabte: de
13:00 a 16:00 hores i de
20:00 a 23:00 hores

És un restaurant familiar, situat al bell mig de Granollers, amb una decoració
minimalista.
Ofereix una exquisida i delicada cuina mediterrània elaborada a partir dels
millors productes de cada temporada.
Amb el nostre Xef, Joan Carles Rovira.
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15 minuts                     2 persones                            tardor-hivern 

INGREDIENTS

• 1 poma
• 1 enciam
• 2 cullerada de

melmelada de poma

• 4 tomàquets “cherry”
• Panses, nous i pinyons
• Salsa vinagreta

PREPARACIÓ
1. Netegeu l’enciam i talleu-lo a la juliana.
2. Netegeu i talleu els tomàquets per la meitat.
3. Peleu les pomes i talleu-les a rodanxes primes.

Muntatge del plat: 
1. Posar l’enciam al fons del plat, fent un llit. 
2. A  damunt i posarem els talls de poma, en forma circular i els tomàquets

al voltant.
3. En el centre del plat hi posarem la melmelada de poma i escamparem pel

damunt la fruita seca; les panses, les nous i els pinyons.
4. Just abans de servir ho regarem amb la salsa vinagreta.

AMANIDA DE POMA 

• Aquesta amanida és un plat original per a l’ hivern, ja

que inclou una fruita, la poma típica per aquesta època

de l’any. La poma és una de les fruites amb una

estacionalitat més llarga, ja que la trobem del gener

al juny, i del setembre al desembre, per tan, disposem

d’ ella quasi durant tot l’any.

• Aquesta amanida, és un primer plat molt complert i

ric en fibra gràcies a la presència de l’enciam, la poma,

els tomàquets i la fruita seca. Aquests últims, a més

de fibra ens aporten uns greixos molt saludables i

beneficiosos per el sistema cardiovascular, a més de

proteïna d’origen vegetal.

• Aquest plat, es pot convertir en un excel·lent plat únic

si l’hi afegim llegums com per exemple unes llenties

que ens aportaran hidrats de carboni i tonyina o

formatge, que són font de proteïna. D’aquesta manera

serà un plat complert!

COMENTARI NUTRICIONAL 
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EL MIRALLET

Plaça Manel Montanyà 4
Granollers
Telèfon: 938 700 547

Web: www.elmirallet.cat
Horari: de dimarts a divendres de

8:30 a 24:00 hores,
dissabte de 12:00 a 24:00

hores, diumenges de juny a
setembre obert

Gran varietat d’infusions i entrepans. Migdia menú diari. Cuina casolana
mediterrània amb molta presència d’amanides i formatges.
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20 minuts                                4 persones                tot l’any

INGREDIENTS

• 2 enciams  variats
• 16 tomàquets cirera
• 50 g formatge d’ovella

en oli d’oliva, a daus.
• 120 g formatge fresc de

cabra, en tires.

• 50 g formatge de vaca
Parmesà, en escates

Ingredients per a la
vinagreta:
• 1 cullerada sopera de

vinagre de mòdena

• 10 o 12 cullerades
soperes d’oli d’oliva  

• sal i pebre.

PREPARACIÓ
1. Rentar els enciams i els tomàquets.
2. Tallar els formatges: el d’ovella a daus, el formatge fresc a tires i el

parmesà en escates.
3. Tallar els tomàquets a quarts.
4. Posar els enciams en un bol, els tomàquets i amanir amb la vinagreta.

Seguidament posar per sobre els diferents formatges i una mica de
vinagreta per sobre.

5. L’amanida ja està a punt.

AMANIDA MIRALLET

• Aquesta amanida, és molt complerta, ja que amb els

formatges obtenim calci i proteïnes, a més d’una

moderada quantitat de greix. Els enciams i els

tomàquets són font de minerals i fibra. Els tomàquets

també ajuden a donar color a l’amanida.

• Aquesta amanida, pot sé perfectament un plat únic,

acompanyat d’un suc de fruita, o d’un brou.

• Aquest plat, és una molt bona opció per aquelles

persones que no tolerin o no els hi agradi la llet, ja que

amb els formatges hi ha molt poca lactosa i són rics

en calci. 

COMENTARI NUTRICIONAL 
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EL RACÓ DE LA MAITE

Plaça Josep Baranguer 13

Granollers
Telèfon: 938 793 493

Horari: de dilluns a divendres de
13:00 a 16:00 hores. De
dilluns a dissabte de 20:30

a 23:00 hores.

Carta de cuina mediterrània.
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30 minuts                 1 persona                     tardor

INGREDIENTS

• 1 mandarina 
• 3 cullerades soperes

de magrana
• 1 iogurt grec

• 3-4 fulles de menta
fresca

• 1 cullerada de postre
de mel

PREPARACIÓ
1. Pelar i desgranar la magrana i la mandarina. 
2. Col·locar en una copa tipus "martini", els galls de mandarina i 2 cullerades

de magrana. Al damunt afegir-hi el iogurt cremós, l’altra cullerada de
magrana, regar amb un rajolí de mel i guarnir amb les fulles de menta
fresca.  

COPA DE MANDARINA, MAGRANA I IOGURT

• Aquest postre és una original i refrescant manera de

combinar el iogurt amb les fruites de tardor. 

• El iogurt és un làctic, font de calci, de molt fàcil digestió. 

• La mandarina i la magrana, fruites de colors molt vius,

són una bona font de vitamines i fibra.

COMENTARI NUTRICIONAL 
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GUIA D’ESTABLIMENTS AMED

EL TRABUC

Crta. del Masnou km 15,300

cantonada camí de Can Bassa
Telèfon: 938 708 657

Web: www.eltrabuc.com
Horari: de dilluns a diumenge de

13:00 a 16:00 hores. De
dilluns a dissabte 20:30 a
24:00 hores.

El Trabuc, un restaurant únic i exclusiu ubicat a una antiga masia típica de
la comarca, situada al pla de Palou de Granollers.
La masia fou remodelada l'any 1989 per poder oferir la millor restauració
dins d'un marc incomparable, rústic i elegant.
La cuina principalment és mediterrània i de mercat on tambè elaborem
carns i peixos a la brasa.
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• La sardina és un peix blau de gran interès nutricional

per el seu elevat contingut en àcids grassos omega-3,

greixos molt saludables. Les mongetes són un bon

complement per acompanyar les sardines, ja que

pertanyen al grup d’aliments dels llegums, i ens

aportaran fibra, proteïna i hidrats de carboni.  

• La cocció d’aquesta recepta es fa al forn, tècnica

culinària molt aconsellable per sé pobre en greix i poc

agressiva; manté el gust, olor i color dels aliments.

• Es tracta d’un plat molt complert, que es pot

acompanyar d’una crema, un brou o una escalivada.

COMENTARI NUTRICIONAL 

• 30 sardines
• 6 dents d’all
• Julivert
• Pebre vermell dolç
• Vinagre de vi
• Sal i pebre

• Oli d’oliva
• 300 g de mongetes 

del ganxet seques
(aproximadament, 
1 kg cuites)

• Aigua

INGREDIENTS

PREPARACIÓ
1. La nit anterior, posem en remull les mongetes del ganxet. Al dia 

següent, canviem l’aigua i les posem a bullir durant 1 hora i 30 minuts
(aproximadament). Es poden comprar les mongetes ja cuites.

2. Preparem les sardines, les netegem, i les tallem a filets sense treure el cap.
3. Piquem l’all i el julivert.
4. Salpebrem les sardines i les posem en una safata per anar al forn,

juntament amb l’all, el julivert i una mica d’oli d’oliva. La pell de la sardina
ha d’estar en contacte amb la safata. Les coem durant 5 minuts a uns
150ºC. Un cop cuites les retirem, hi posem una cullerada de pebre vermell
dolç per sobre i un raig de vinagre. Ho sacsegem bé i ja estarà a punt.

5. Col·loquem 6 sardines per plat envoltades per les mongetes del ganxet,
amanides amb un rajolí d’oli.

SARDINES A LA LLAUNA AMB MONGETES DEL GANXET

40 minuts                                 5 persones                tardor
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GUIA D’ESTABLIMENTS AMED

CASA FONDA EUROPA

C/ Anselm Clavé 1
Granollers
Telèfon: 938 700 312

Web: www.casafondaeuropa.com
Horari: de dilluns a diumenge de

13:00 a 16:00 hores i de
21:00 a 23:30 hores.

Casa Fonda Europa desde 1771 dedicada a fer gaudir els seus clients de la
cuina tradicional catalana, i per tant mediterrània, feta amb productes de
la nostra terra.
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1. En una cassola amb oli posar a daurar la conilla trossejada i salpebrada.
2. Afegir les herbes i les cebes (2 trossejades i 5 senceres)
3. Una vegada daurades la conilla i la ceba, posar els tomàquets (2 trossejats

i 5 sencers)
4. Remenar i afegir el vi ranci.
5. Deixar coure mica en mica fins que la conilla estigui tendre.
6. Anar afegint aigua mica en mica evitant que es quedi sense.
7. Una vegada la conilla està ben tendre, treure els trossos i posar-los a

una altre cassola juntament amb les cebes i els tomàquets sencers.
8. El suc restant, passar-lo per un colador xinès
9. Per a cada comensal, servir 3 trossos de conilla, amb una ceba i un

tomàquet.

• Una conilla de 2,5 Kg
aproximadament

• 7 cebes de figueres
• 7 tomàquets de penjar
• Un cap d’alls          
• Una fulla de llorer

• Un brot de farigola
sajolida

• Una branca de canyella
en brut

• Pell de taronja
deshidratada

• 100 ml o 1/2 got de vi
ranci

• 100 ml o 1/2 got d’oli
d’oliva verge extra

• Sal i pebre (salpebrar)

INGREDIENTS

PREPARACIÓ

CONILLA ROSTIDA

1 hora 30 minuts                                   5 persones                                 tardor - hivern

• El protagonista d’aquest plat és el conill (conilla).

Aquesta és una carn magre, amb baix contingut amb

greix comparada amb altres carns com la vedella,

el xai o el porc. Per això, en la seva cocció s’ha d’anar

més en compte, ja que fàcilment es resseca i queda

dura. És una carn de caça, rica en proteïnes i

vitamines del grup B.

• La presència de les verdures acaben de completar 

el plat, donant-li color, gust i aroma, a més de fibra, 

i algunes vitamines i minerals. El plat es pot

acompanyar d’arròs bullit, per barrejar amb la

salseta, o bé de patates per passar a ser un excel·lent

plat únic.

COMENTARI NUTRICIONAL 
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GRAN OLLA DE GRANOLLERS

Avda. Francesc Macià 300

Granollers
Telèfon: 938 795 100

Web: www.hotelgranollers.com
Horari: de dilluns a dissabte de 13 a

15:30 hores i de 20:30 a
23:00 hores. Diumenges de
13 a 15:30 hores

El Restaurant Gran Olla està situat a l'entrada principal de Granollers,
molt pròxim a l'AP-7, just a l'interior de l'Hotel Granollers.
Aquest ofereix un extens buffet lliure de fred i calent on es complau al
client per la rapidesa del seu servei, a un bon preu  i amb productes de
temporada de la nostra cuina mediterrània.
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• 2 filets d’orada 
sense espines (350 g
aproximadament)

• 4 gambetes pelades
(només la cua)

• tires de pà sense
crosta

Ingredients per a la salsa:
• els caps i les pells de

les gambetes

• 1 cullereta de sal
• 1 porro mitjà
• 1 copeta de licor de

taronja (Cointreau)
• 1/2 litre d’aigua

INGREDIENTS

PREPARACIÓ
1. Agafem les tires de pà i posem els filets d’orada a sobre. Seguidament

hi posem 2 cues de gambeta.
2. Ho enrotllem tot hi ho clavem amb un escuradents perquè quedi amb

una forma cilíndrica.
3. Ho posem al forn dins una safata fonda a 180 ºC durant 10 minuts amb la

salsa per sobre.

La salsa
1. Fregim amb oli d’oliva els caps i les pells de les gambetes amb el porro.
2. Seguidament tirem l’aigua i el Cointreau i deixem que es reduiexi.
3. Ho triturem tot i ho colem. Fem que quedi espessa.

ORADA FARCIDA DE GAMBETA AMB LA SEVA SALSA

30 minuts                        1 persona                    tardor

• El sabor d’aquest plat prové del peix i el marisc, que

són font de proteïnes i de nutrients que participen

en multitud de processos reguladors de l’organisme

i que, a més, són necessaris per a la formació i

reparació de diferents òrgans i teixits.

• Les gambetes (gamba petita) es caracteritzen pel

seu important contingut en sals minerals com, per

exemple, potassi i fòsfor.

• Es tracta d’una recepta lleugera, que utilitza molt

poc greix, ja que el forn és una de les coccions menys

agressives i més recomanables.

COMENTARI NUTRICIONAL 
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LA GAMBA

C/ Santa Elisabet, 6
Granollers
Telèfon: 938 791 449

Web: www.lagamba.com
Horari: migdia de dilluns a diumenge

de 13 a 16 hores nits de
dilluns a dijous de 21 a 23

hores; divendres i dissabte
de 21 a 24 hores

En el centre històric de Granollers, al carrer Sta. Elisabet, al costat de la
Porxada hi ha el restaurant La Gamba, en un edifici singular catalogat de
l’època noucentista (seu de la Lliga i de l’edició del Diari de Granollers,
abans de la guerra). Procurem fer una cuina de temporada amb producte
local i utilitzant les bases de la cuina tradicional mediterrània amb el nos-
tre toc personal contemporani.
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• 2 carbassons
• 2 cebes de Figueres

mitjanes
• 3 o 4 pastanagues 

• 50 ml d’oli d’oliva
• sal
• 24 cues de gamba 

(6 per persona) 

• 50 g de pebrot
escalivat

INGREDIENTS

PREPARACIÓ
1. Per fer aquesta preparació rentem les verdures i posem el pebrot per escalivar.
2. Pelem les pastanagues i les tallem a la juliana amb l’ajuda de la mandolina

(estri que serveix per tallar les verdures i patates a bastonets, a làmines, a
la juliana o com si féssim patates fregides) o amb el ganivet. 

3. Tallem el carbassó també a la juliana però sense pelar-lo ja que la part verda
ens donarà molt de color al plat.

4. Pelem la ceba i la tallem a la juliana.
5. Barregem totes les verdures en cru i mirem que hi hagi un contrast de colors

equilibrat, que no hi hagi més ceba que pastanaga o carbassó.
6. Pelem el pebrot escalivat i li traiem les llavors. El posem en un recipient, el

cobrim d’oli i el triturem. El salem lleugerament i el refredem a la nevera.
7. Pelem les gambes i les reservem. Seguidament, en una paella o un wok

posem un raig d’oli d’oliva i l’escalfem bé. A continuació posem les cuetes
de gamba salpebrades i un grapat de verdures i ho fem coure a foc fort, 
tot removent-ho contínuament. Procureu que quedin al punt de cocció, no
gaire cuites.

7. Ho posarem en un plat i al voltant una miqueta d’oli, de pebrot vermell i
julivert.

SALTAT DE VERDURES AMB GAMBES 
I UN CORDONET D’OLI SUAU DE PEBROT

20 minuts                            4 persones                    estiu

• Aquesta és una proposta molt saborosa, fàcil de

preparar i lleugera.

• Les verdures i les hortalisses són aliats fonamentals

de totes les dietes saludables. En l’actualitat, existeix

evidència científica sobre els avantatges de

consumir-les a l’hora de prevenir malalties com

l’obesitat, la diabetis, les malalties cardiovasculars

i el càncer.

• Les verdures i hortalisses són font de fibra, la qual

incrementa la sensació de sacietat a més del seu

contingut en aigua i sals minerals.

• Aquest és un plat de baix contingut calòric, amb

aportació de fibra i ric en substàncies antioxidants

i proteïnes d’alta qualitat procedents de les gambes.

COMENTARI NUTRICIONAL 
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LAYÓN

Plaça Caserna 2
Granollers
Telèfon: 938 794 082

Horari: de dilluns a diumenge de
13:00 a 16:00 hores. De
dilluns a dissabte de 20:30

a 23 hores. Dimarts tancat.

Layón és un restaurant centenari, fundat l’any 1892. És un dels establiments
amb més antiguitat de Granollers. Amb una situació privilegiada, en ple
centre de la ciutat, enmig de la zona de vianants i amb pàrquing gratuït per
els seus clients. Negoci familiar des de la seva fundació, es distingeix per
oferir una cuina catalana i de temporada, incidint en la qualitat del producte.
Destaquem els esmorzars de forquilla dels dijous, dia de mercat a la ciutat.
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• 1/2kg de maduixes
• 150 g de mató, 
• 30 fulles d’alfàbrega

• unes gotes de vinagre
de xerès i de cava

INGREDIENTS

PREPARACIÓ
1. Tallar el mató a daus i les maduixes per la meitat.
2. Agafar una broqueta i clavar-hi mitja maduixa, una fulla d’alfàbrega i

un dau de mató.
3. Repetir l’ operació fins omplir totes les broquetes.
4. Abans de servir posar-hi unes gotes de vinagre de xerès sobre el mató

i unes gotes de vinagre de cava.

BROQUETES DE MATÓ, MADUIXES I ALFÀBREGA

15 minuts                                4 persones                               primavera - estiu

• Postre refrescant i molt ric en vitamines i minerals.

Les maduixes són riques en vitamina C, betacarotens

i vitamina E. Aquestes vitamines són antioxidants i

ens ajuden a protegir el nostre cos contra substàncies

que acceleren el procés d’envelliment i augmenten el

risc de patir algunes malalties.

• La vitamina C, també ens ajuda a millorar l’absorció

del ferro.

• Aquest postre és una magnífica combinació

nutricional, ja que ens aporta calci procedent del mató

i vitamines i fibra a través de les maduixes.

• L’alfàbrega donarà color i aroma a aquest postre.

• Aquestes broquetes, passada la primavera es poden

preparar amb altres fruites, com el préssec o les

prunes d’estiu o bé taronges i mandarines de tardor.

COMENTARI NUTRICIONAL 
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GUIA D’ESTABLIMENTS AMED

PALOU

Avinguda St. Julià 198

Polígon Congost
Granollers
Telèfon: 938 618 284

Horari: de dilluns a divendres de 5:30

a 19:00 hores. Dissabte de
5:30 a 12:00 hores.

Restaurant ubicat dins el polígon industrial Congost. Especialista en
menús de migdia i carta. Cuina de mercat amb productes de temporada.
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• El bonítol és un peix blau de gran interès nutricional

pel seu alt contingut en àcids grassos omega-3.

Aquestes substàncies són beneficioses per al

sistema cardiovascular, així com l’àcid oleic que

obtenim a través de l’oli d’oliva.

• És un plat molt complet i aromàtic, amb una bona

aportació de proteïna, tant d’origen animal (bonítol)

com vegetal (llenties), i altres nutrients com els

hidrats de carboni i fibra provinents de les patates

i les llenties.

• Pot ser perfectament un plat únic acompanyat amb

un plat d’amanida o bé, una sopa freda d’estiu.

COMENTARI NUTRICIONAL 

• 800 g de bonítol 
(4 unitats de 200 g 
cadascuna)

• 4 patates mitjanes
• 600 g de llenties

pardines (cuites o 
300 g seques)

• 200 g d’olives
arbequines

• una ceba

• espècies: anet, romaní,
llorer i farigola

• 2 o 3 dents d’all
• pell de taronja
• oli d’oliva verge extra

INGREDIENTS

PREPARACIÓ
1. Marinem el bonítol fent una barreja lleugera d’espècies: anet, romaní i llorer

(ho reservem durant una hora a la nevera). 
2. Posem les patates (amb pell) en una safata fonda que pugui posar-se al forn;

les mullem una mica amb aigua per sobre, les cobrim totalment amb sal
marina i les introduïm al forn a 180 ºC durant aproximadament 45 minuts.
Una vegada fetes, les reservem. 

3. A continuació, coem les llenties juntament amb un branquilló de farigola
fresca, dues o tres dents d’alls i una pell de taronja (les llenties també es
poden comprar cuites).

4. Després de bullir aproximadament uns 40 minuts a foc lent, les retirem i
reservem. 

5. Traiem el pinyol de les olives arbequines i les triturem juntament amb 20 cl
d’oli d’oliva verge extra, fins aconseguir una salsa d’arbequines.

6. Finalment, tallem les patates a medallons sense pelar-les i les dipositem a
sobre d’una safata.

7. Saltem les llenties amb una mica d’oli d’oliva i ceba i les repartim per sobre
de les patates.

8. Marquem el bonítol a la paella (volta i volta). Posem el bonítol a la safata amb
les patates i les llenties i ho reguem amb la salsa d’arbequines. Ho servim a
temperatura ambient.

TURNEDÓ DE BONÍTOL AMB PATATES A LA SAL
I LLENTIES D’ESTIU AMB SUC D’OLIVES

2 hores                               4 persones                    estiu
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Elaborat per:

Departament de Salut. Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física 
i l’alimentació saludable (PAAS). C/ Roc Boronat, 81-95 (edifici Pere IV)  •  08005 Barcelona
www.gencat.net/salut  •  Telèfon 935 513 900 •  Fax 935 517 515

Fundació Dieta Mediterrània. C/ Johann Sebastian Bach 8, entl. 2a  •  08021 Barcelona  •
www.fdmed.org  •  Telèfon 934 143 158, de 10:00 a 14:00 hores  •  Fax 932 099 407
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