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Durant la darrera edició del club Reduccions, dedicada a la Barcelona gastronòmica,

l'escriptor gastronòmic i director de la revista Cuina, Josep Sucarrats, ens ha guiat per la

història de la cuina a la Barcelona de principis del segle XX. 
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Biblioteques de Granollers

Selecció de recursos

 
Receptari anònim editat el 1835. S'adreça a un públic femení i
destaca per la seva voluntat didàctica. És un reflex fidel de la
cuina del segle XIX, més feixuga i menys sofisticada que les
elaboracions de principis del segle XX.
Accessible a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Cuynera catalana

 
La revista El gorro blanco, editada per Ignasi Domènech, va ser la
publicació gastronòmica més important de la primera meitat del
segle XX. Enfocada a professionals, hi col·laboraven els millors
xefs del moment. 
Disponible a l'Hemeroteca de la BNE.

El gorro blanco

 
Apartat web molt complet dedicat a aquest xef suís on a més
d'informació biogràfica destaca la seva vinculació amb la vila de
Sitges on va passar els darrers anys de la seva vida.
Més informació a La memòria de les cases de l'Ajuntament de
Sitges.

Josep Rondissoni

 
Pau Arenós va escriure un interessant article "Canelons: origen
fosc, plaer blanc" a El Periódico en el qual es fa un recorregut per
la història d'aquest plat. A la web sèrie Cata Mayor, la xef Carme
Ruscalleda explica al periodista com elabora els seus famosos
canelons.

Els canelons

 
Alguns dels més famosos policies de la novel·la negra actual tenen
en comú el bon gust a taula. Per ampliar informació sobre aquests
personatges consulteu l'entrada de Manel Bonafacia a
Gastronosfera o l'article a The Foodie Studies Magazine de Yanet
Acosta sobre la gastronomia i la novel·la negra mediterrània.

Els detectius gourmet
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