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El pastisser de Sant Celoni competia amb una vintena de participants de tot l’Estat

Jordi Rodellas guanya un concurs 
de pastisseria d’Anís del Mono
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Jordi Rodellas, aquest dijous a la pastisseria de Sant Celoni amb les galetes i el mousse presentats al concurs

Sant Celoni

laia Coll

Jordi Rodellas, de la pas·
tisseria Rodellas de Sant 
Celoni, ha estat el guanya·
dor de la quarta edició del 
concurs d’Anís del Mono a 
la millor especialitat pastis·
sera amb xocolata i anís. El 
certamen l’organitza anual·
ment el Gremi de Pastisseria 
de Barcelona amb la col·
laboració de la marca d’anís 
esmentada. 

Rodellas va crear per a 
l’ocasió unes galetes amb 
forma de dips elaborades 
amb cafè i anís, acompa·
nyades d’una mousse de 
xocolata, que era presentada 
amb un got de xarrup. Amb 
la combinació del cafè i 
l’anís als dips, el pastisser ha 
volgut recordar el gust “del 
carajillo” i per degustar·ne 
més aquest sabor i el de la 
mousse, hi ha afegit un toc 
de pebre de Jamaica que 
fa que s’obrin les papil·les 
gustatives i que el gust sigui 
més intens. 

El pastisser de Sant Celoni 
ha explicat a EL 9 NOU 
que una de les claus de la 
victòria podria haver estat 
“la simplicitat de la recepta 
perquè permet que tothom 
la pugui fer a casa seva” i, 
també, que la recepta “com·
bina la tradició amb la inno·
vació”.

Aquesta era la primera 
vegada que Jordi Rodellas 
participava en un concurs 
d’aquestes característiques 
i afirma que no s’esperava 
guanyar·lo per l’alt nivell de 
tots els participants. “L’expe·
riència és molt bona”, ha dit 
Rodellas, que també anima 
“tots els pastissers del gremi 
a participar·hi”. 

La final del concurs va 

tenir lloc el 5 d’octubre 
passat a Barcelona, en el 
marc de l’ExpoNadal, una 
fira de productes alimen·
taris artesanals típics de 
Nadal. Rodellas va arribar 
a la final, juntament amb 
set pastissers més, després 
de passar la primera fase, 
on hi havia 20 participants 
procedents de tot l’Estat 
espanyol. 

Es dóna la casualitat que, 
fa gairebé un any, Marc 
Rodellas, germà del Jordi, 
va guanyar un altre premi 
de pastisseria. En aquest 
cas era el primer premi del 
VII Trofeu Lluís Santapau, 
que escull cada any el millor 
xocolater de l’Estat. Marc 
Rodellas va aconseguir el 
premi gràcies al bon treball 
en l’apartat degustatiu.

Se celebra el 1r 
Festival de la 
Cervesa Art, a 
Can Partegàs

Canovelles

El 9 NOU

La masia de Can Partegàs, a 
Canovelles, acollirà aquest 
dissabte el primer Festival de 
la Cervesa Art amb diversos 
actes gastronòmics i culturals 
per a petits i grans, sota l’or·
ganització d’Art Cervesers. 
Les obres de la masia s’obri·
ran a les 11 del matí, i a les 
12 del migdia ja començarà la 
primera activitat amb l’ober·
tura del primer barril de 
coure de la temporada tardor 
2011. Mitja hora més tard, el 
restaurant Can Major oferirà 
un taller de cuina, mentre 
que a 2/4 d’1 començarà un 
pica·pica i un dinar d’amics a 
càrrec d’El Rebost d’en Por·
tet, la Catxurada, la Cleda, 
l’Associació Agroecològica 
de Gallecs i Art Cervesers. 
Els actes del matí acabaran 
amb una sessió de tast de 
formatges i cerveses. A les 5 
de la tarda es reprendrà l’ac·
tivitat amb l’explicació d’un 
conte per a tota la família a 
càrrec de Mon Mas, un taller 
de xocolata i l’obertura del 
segon barril de coure de la 
temporada. Tastasons oferirà 
un concert de música folk 
a partir de les 7 de la tarda, 
mentre que a les 8 començarà 
la segona sessió de tast de 
formatges i cerveses. Els actes 
acabaran amb un pica·pica i 
sopar, un concert de Poetes 
sense Llibres i una sessió de 
punxadiscos amb Marc Loan. 

La cervesa i la gastronomia alemanyes són les protagonistes de l’Oktoberfest

L’Oktoberfest arriba al 
parc firal de Granollers 
aquest cap de setmana

Granollers

El 9 NOU

La gran festa de la cervesa, 
l’Oktoberfest, arriba aquest 
cap de setmana al parc firal 
de Granollers tant divendres 
com dissabte i diumenge 
de la 1 del migdia a 2/4 d’1 
de la matinada. Aquesta 
setmana s’ha estat muntant 
una estructura de més de 
1.200 metres quadrats, que 
s’ha decorat com les que es 
munten cada any a la festa de 
Munich, mantenint el mateix 
ambient. La festa en aquesta 
ciutat alemanya se celebra 
des de fa més de 200 anys i 
en tres caps de setmana rep 
prop de sis milions i mig de 
persones. 

L’entrada al recinte és 
gratuïta, i les persones que 

s’apuntin a la festa hi troba·
ran quatre tipus de cerveses 
alemanyes (Veltins Rubia, 
Maisels Weisse de blat, Bay·
reuther Landbier Torrada/
negra i Veltins sense alcohol)  
a més de diferents refrescos. 
Pel que fa la gastronomia, 
l’oferta inclourà uns panets 
salats, diferents tipus de 
salsitxes alemanyes i els 
famosos garrons de porc amb 
xucrut i puré de patates. 

Tot l’equip que servirà les 
begudes i el menjar anirà 
amb els típics vestits bàvars. 
Els homes, amb pantalons de 
pell amb tirants i camisa de 
quadres, i les dones amb ves·
tits de colors.

Durant tots els dies també 
es faran balls i concursos 
típics amb la millor música 
alemanya.


