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Gastronomia
E

Es caracteritzenper tenir I'avellana entre els seus ingredients

Les 'lIunes' elaborades per 1',AbrahamMartínez
. . '" ~',~", .

són e,scollidescom a postr~,!U,no~l"""
• .1 •• • ,~ ",p,t·{r:.·~~ .•;.t ...~.,_~;~.~\C.~i'" ~\,:?¡.

RfOACCIÓ

Les "Ilünes" presentadas
per Abraharn MartíneZ, pastls-
ser vilanoví, van ser les gua-
nyadores <;Ielconcurs promo-
gut per JAiea d.e Prornoció
Económica deTAju'ntament de
Vilanova, la Carnbra de Co-
rnerc, tndústrtá i Navegació,
juntament amo els gremis de
Flequers i Pastissers de Vila-
nova; que tenia com a objectlu
trobar unapasta que pogués
ser identificadá com a propia
de la ciutat. . , .'-

ElsJequisits 'qúe es dema-
naveil a les bases' del concurs
eren qué la pasta 'iiHguesforma
de miija lIuna, , íos una 'pasta
seca, de 5 a'7 centlmstres, faeil
c'elaoorar.fiásportar' i de con-
servar. A partir, d'aqiiestes ea-
ractertstiqdes, la. pastisseria
Abraharri ha (et una pasta que
conté mantega, ¡arinai 'reco-:
berta dei"v,olado" -que és un
r~G9Qrifl1~nt f~l ílrrH) .sucte " . .
crtstat.utzat arnb clara d'ou a. El veradlcteHnaiva necessitardeliberacionsmoit ranyl'l<ls '. ': :',:1
alta.temQ~ra_t~ra-: EICo,ntingut. LES LLUNES EN UN COVE quantltats- passaráá serpro-]'
més iinportant(és,' pero;l'ave-:: pietat dé les quatre entitats ór-,l
llana perqúé:'eom.cómenta el 'La pasta es presentara en ganitzadores-'de manera-qua,
mateixAbrahain Martlnsz, tot I unembolcall que representara quálsevol protessiorial P~,su~t\
que és un productá que pas- un 'cove, per seguir arnb : ser o flequer pocrá elaborar les
58 desapercebut, té un alt l'expressiÓ típicament vilanovi- noves pastss. ' .'
vator nutrltlu I un gust molt na de valer agatar la Ituna en Et més Important, explica
caractertstlc. un cave, Jordi Moredi:del Gremi de

El concurs va nétxer, ex- La pasta es presentara als Flequers i presloani ce la Dele-
püca Enrio- Ferrer;: regidor de mitjalts de' cornuntcacló el dia gació del Garraf de la Cambra
Dinarnització Econornlca, da- 24 i a partir d'aquí es laran di- de Cornerc, és poder untr la
vant la necessttat dé .treure versos actes per donar-la a Idea de la tluna. Segurament
Una pasta que tosqenutna coneixer. Segurament la Fira que caoascü hl podrá afeglr
de vuancva: La terma de llima sera el marc escollit pels gremis la seva manera de fer, pero
vol reftectlr el carácter lilla' perpresentar-Ia davantla cíutat. s'haurla de reservar ta deno-
novl, amb tamadettunátícs, El projecte és fer un estand mlnacló t.lunes de Vltanova
1,alnora, s'ha votgut Iltgar-ta' conjunt en el qual fins i tot a aquesta tórmula. ,,' '
amb les pastas marlneres, s'elaborarien les Llunes de Vi- Al concurs es van presentar
de IIarga duracló, que ets lanova davant el públic. nou propostes de "lIunes", ela-
valxelts prenlen en mar, La rórrnuta -ingredients i boradss per diferents flequers i'-

DIARI

pástlssers 'de la ciutat El prl-
rner IIcc va ser renyit. amb un
úriíc puntdÉl diferencia entre la

, pasta guariyadora i la que va
, quOClar en' segon lIoc, i que el
jurat no ha fet pública, El jura!,
qu~, va valorar el disseny,
I'aroma i el sabor deles pastes,
va sstar rorrnatper Joan Turull,
vice-president del Gremí de
Pastissers de Barcelona; Xa-
vier Mestres, restaurador; Jo-
sep Francesc Huguet, editor
del DIARI DE VILANOVA, An-
dreu Parra, periodista i Salva-
dor Barber, assessor 891 Gre-
mi de FJequers de Barcelona,
Francesc' Murgades, bioleg i
expert en gastronomia, va ac-
tuar com a secretari. '
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,Gastronomia

La nava pasta 'es va presentar diurnsnqe pass~~ ,~;,9ayésJaume Serra

tesUues deVilanova)asónidol~~,i~ialdélaciutat
, ..' " ". BACCIé' "... '.. '; , ;;,' / ..,'".C, :.:~:f;,.¡. ,: ..,' ,.:' • " "

',LesíluneSde Vllanovs, les ,':
. novss pastes que ,a partir d'ara,'.,
.volen- convertir-se' en el dele
oropl oe la ciutát.van ser pre- ',i
sentades .,diumenge passat a
la sala de la Palmera de les ; .
Caves Jaume Ssrra.. '-

Les "lIunes" s6n 'un tipus de
pasta' elaborada, entre d'altres ,
ingredients: amo avellanes.
AbrahamJ"'artlnez va presen- ,',
tarel seu procucte al concurs roJo
promogut ~r l'Ajuritament de':'.
Vllariova, cori)ui\tament amb la '
delegaci6'al Garra! de la Cam-
bra Oficial de Oomerc.Jndús-
tria i Navegaci6 de Barcelona i
els Gremis de Flequsrs i de, _
Pastissers de' Vilanova. Les l.':)"':' Y'
"lIunes" del pastisser Ahabram j/ ): '"
van ser escollides entre nou ~,s'}¡,~
varíetats presentades par di, !' •
versos professionals vuanovíns. ~

L'acte va ser presenta! par
Francesc Murgadas, que va ser
secretarí del jurát dél concurso

Abraharn' Martlnez va rebre Abraham Marllnez;amb les noves Uun •• de VII8"0.8
dues plaques com a guanya'
dor del concurs. La primera, la
va tenir de mans de Joan Turu-
11,vice-president de¡'Gremi 'de
Pastisseis de la Provincia de
Barcelona: mentre que la se-
gona li va ser lIiurada par Enric
Ferrer, regidor, de Dinamitza-
cíó. Econornlca.: en nom de
I'Ajuntament de la ciutat. Per la
seva banda, la Carnbra Oficial
va 'premiar el pastisser vilanovi
amb un viatge a Tenerife.

La idea va sorgir, segons va
informar Enric Ferrer durant el
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seu parlament, del pastisser
Llorens de la Geltrú i va ser
acOlllda amb torea entusias-
me 11I.lusló per part deis pas-
ussers vnanovins.

Ferrerva afegfr que Vllanova
compta des d'ara amb unes
postres que es poden conver-
tir en emblematlques per ote-
rlr a la gent que ens vol
coneixer. De let. segons va re-
conéixerel regidor, Vllanova no
tenia un do~ propl des deis
ancestral. borregos de cal
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teso La formula es donara als: Ge
.: " ...• pa~tissers!flequerspertalque,.-·" ne'
, , la puguin elaborar. ' ...

DE LA NOVA PASTA" ";:¡- ,- El púbuc vuanovtpoora ',uti
" ¿,,:,,~.• ,." ,. ,> ·."·-t,, J"J',c;;cof'í/¡íxer' les liunes (le Vri¡¡iio~r .', ni.
Per la seva .banda, Jorcl,, va durant la Fira, en la qual els . m

Mor.era" presiden¡ oe Ia 9~le;:.~i~, gremis lnstat.taran un -'stand ' se
gacr6 detGarraf.de la C.ambra: ~,~ qo,nJU.nt per donar-les, a'!
de Comerc.va ter unacroa perjs conéixer. . - ,.'" , V".
a la promoci6 de les ~lIunes":', ,,' Durant l'acts, Jaumeserra de
Ara cal que els restaurants,' '~a presentar un vi blanc, un xa- ,de
botlgues I,IIns,1 tot el.Mu,:"<"'r\lI:16~'semi-doI9:)doniJ'p¡¡r~ .: he
seus, tlnguln 8 dlsposlcló ." acompanyar les [lunes de Vihi-' ar
deis visitante aquestéi pas- nava. , '. ~. . -: , : r:
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LAPROMOCIÓ


