JA HAS TASTAT
EL XATÓ?

VINE
A FER LA RUTA

SI ENCARA NO CONEIXES EL XATÓ,
no saps el que t’estàs perdent.

EL XATÓ ÉS LA MILLOR EXCUSA per descobrir el bo i millor de l’Alt Penedès, el Baix
Penedès i el Garraf. Mentre gaudeixes d’un bon xató als bars i restaurants, servit en
un plat o en forma de Xató Tapa, descobriràs les platges, les festes, els museus, els
parcs naturals, els vins i la cultura. Hi ha activitats de la Ruta del Xató per a tots els
gustos: romàntiques, esportives, literàries, per fer amb nens o amb els amics.

Imagina un plat lleuger i, alhora, intens; refrescant però
saborós; tradicional i innovador a la vegada, elaborat amb
els millors productes de la mar i de l’hort. Ara imagina
que, a més, en pots menjar tant com vulguis, perquè és
molt sa i té tots els beneficis de la dieta mediterrània.
Doncs no cal que pensis més; aquest plat és el xató:
escarola cruixent, barrejada amb la textura melosa del
bacallà i de la tonyina, amb el toc àcid de l’anxova o del
seitó. Tot això banyat amb una salsa exquisida a base de
fruita seca, nyores i oli d’oliva verge, entre altres ingredients.
Tradicionalment es menja acompanyat de truites de carxofa,
de fesols o de botifarra negra i maridat d’un bon Penedès.
N’hi ha per llepar-se els dits!

A més, enguany la teva opinió té premi. Ajuda’ns a triar el millor xató i
guanya un viatge per a dues persones a una capital europea!

Vota per Calafell! El xató més autèntic!

Mmmm.... verduretes escalivades!
Al Vendrell fem el millor xató. Creu-me!

El nostre xató es mereix un doble vot.
Vota Vilanova i vota la Geltrú!

Vota Vilafranca. Quan hagis tastat el nostre xató,
no en voldràs cap altre!

El xató de Sitges és el més lleuger i refrescant.
Vota Sitges!

AMICS I RIVALS.
ENS AJUDES?
Pere (Calafell)
A la Ruta del Xató assaboriràs l’autèntic
plat tradicional. Només hi ha un petit
problema: d’autèntic xató, n’hi ha, almenys,
cinc receptes diferents! Cada poble de les
nostres comarques n’està orgullós, del seu
plat, i amb raó. Quin és el millor? Com ja
et pots imaginar, mai ens posem d’acord.
De fet, ni tan sols coincidim quan
expliquem la història del xató. Alguns
diuen que és un plat de pescadors i d’altres
que la paraula xató ve del francès i vol
dir “castell”. N’hi ha que asseguren que
el primer xató s’el va menjar a Sitges, el
1896, Santiago Rusiñol amb la seva colla
d’amics modernistes, i n’hi ha que afirmen
que el 1850 ja se’n cuinava al restaurant
més luxós de Vilanova i la Geltrú.
Sort que en el fons ens avenim,
que si no...

En comptes de nyora, la meva
salsa de xató porta pebrot
de romesco. Per això és tan
deliciosa! Com que sé que voldràs
repetir, en cuinaré el doble.

Neus (Vilanova)
El meu xató és una simfonia
de gustos! A més d’olives
arbequines, hi poso olives
negres. Li donen un punt
més dolç i saborós. Quan
el tastis, el triaràs!

La Neus, l’Anna, la
Vinyet, en Pere i en
Raimon són cinc
amics que viuen a cinc
localitats xatonaires.
Tots cuinen un xató
magnífic i tots es
pensen que el seu
és el millor. Quin et
fa més el pes, a tu?

Vinyet (Sitges)
Si vols fer el millor xató, hi has
de posar seitó. Cap anxova.
És així com aconsegueixo un
equilibri de sabor que ja els
agradaria als de Vilafranca.

Raimon (Vilafranca)
Anna (el Vendrell)
Segueix el debat a les xarxes socials,
en què els nostres personatges tenen
molt a dir! ;)

No l’expliquis a ningú, però el
secret del meu xató és en les
verdures. S’han d’escalivar bé
els tomacons, la ceba i, fins i tot,
els alls. És digestiu i deliciós!

No t’imaginaries mai quin és
l’ingredient estrella del meu xató.
Les galetes maria! Et ben asseguro
que hi donen el toc magistral.
Tothom me’n demana la recepta!

VOTA EL MILLOR XATÓ
I GUANYA UN VIATGE!

TRIA EL MILLOR XATÓ
DE LES NOSTRES COMARQUES

Ja has vist que, quan la cosa va de xató, els del Garraf i el Penedès
no ens posem d’acord en res. Quin és el millor xató? No ens decidim!

Com puc votar?

Hem trobat la solució, però necessitem que ens ajudis. Enguany, a la
Ruta del Xató estem de campanya electoral. Hem organitzat una votació
popular per triar el xató més deliciós de les nostres comarques.
Participa-hi i podràs guanyar un viatge a una capital europea!
Aniríem bé si totes les eleccions fossin així, oi?

Vota el millor xató i guanya un
viatge per a dues persones.
Amb el teu vot entraràs en el sorteig
d’un viatge per a dues persones a
una capital europea (tres dies, vols,
allotjament i esmorzar inclosos). El
restaurant que hagi triat el guanyador
serà premiat amb el mateix viatge.
Consulta’n les bases a
www.rutadelxato.com/concurs-xato.

T’ho posem molt fàcil.
A tots els restaurants de la Ruta del Xató trobaràs una urna.
1) Agafa una papereta.
2) Marca amb una creu la població on has menjat el millor xató.
3) Escriu-hi el nom del restaurant. Ells també tindran premi!.
També hi haurà urnes per votar als festivals, als concursos
i a les xatonades populars de la Ruta del Xató.
I si ets un bon internauta, fes-nos arribar el teu vot electrònic a l’urna virtual
del nostre web: www.rutadelxato.com.

CALENDARI
XATONAIRE

12
FEBRER

FESTA DEL XATÓ
VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

Cada esdeveniment de la nostra ruta és
una oportunitat per tastar el millor xató
i guanyar un viatge a una capital europea.
No te’n pots perdre cap!

FEBRER

• Gelida

• Pontons

• Torrelles
de Foix

Treu llapis i paper, obre l’agenda o
programa’t una alarma al mòbil. Et
presentem un calendari irresistible
de trobades, concursos, maridatges,
tastets i xatonades populars. No et
deixis cap poble sense visitar.
T’hi esperem!

5

• Sant
Sadurní
d’Anoia

• Subirats

23-1
FEBRER-MARÇ

SETMANA
DEL XATÓ DE
SITGES
• Santa Margarida
i els Monjos

• Sant Jaume
dels Domenys

XATONADA
POPULAR DEL
VENDRELL

• Sant Salvador

• Cunit

27

NOVEMBRE

12
MARÇ

XATONADA
POPULAR DE
CALAFELL

FESTIVAL
DEL XATÓ DE
VILANOVA

FES
XATÓ-PLANS!
Ja saps què faràs el proper cap de setmana?
No et cal anar gaire lluny per trobar inspiració. Visita el
portal www.rutadelxato.net, tria l’activitat que vulguis de
la Ruta del Xató i fes la teva reserva. Tot en un clic!
Vols passar un dia fora amb la família? Prefereixes una escapada a
un hotel ben romàntic? Vols engrescar els teus amics? O només
et ve de gust desconnectar fent alguna cosa diferent?
Descobreix els nostres paisatges amb bicicleta, a peu, a cavall o en 4x4. Visita
les ermites, els castells i els jaciments arqueològics. Assaboreix els vins dels
cellers DO Penedès i participa en activitats d’enoturisme a caves centenàries.
Aprèn receptes de xató. Gaudeix del mar i del sol tot practicant esports
nàutics. Relaxa’t als centres termals i gaudeix de l’art als nostres museus.
Tot això, per descomptat, assaborint el nostre plat estrella: el xató.

Visita www.rutadelxato.net o llegeix el codi QR
amb el teu telèfon mòbil i reserva ara la teva
activitat de la Ruta del Xató, amb allotjament o
sense. Bon profit!

MARIDATGE
DEL XATÓ
El xató i el vi del Penedès sempre han fet parella. Antigament, els
marxants de vi visitaven els cellers un cop l’any. Els vinyataires posaven
un aixetó a la bóta, una petita aixeta per fer rajar el vi. D’aquí ve la
paraula xató. Quan ja havien tancat un acord comercial, els pagesos
convidaven els venedors a menjar peix salat, olives arbequines i
escarola del seu hort, tot banyat amb una salsa per llepar-se els dits.
No és estrany que els marxants hi tornessin any rere any!

Raimon (Vilafranca)

I per això sempre us dic que el xató marida amb un
bon vi de la #DOPenedes. #maridaXato

Neus (Vilanova)

Què, nois? Organitzem una altra votació popular
per triar el millor vi #DOPenedes? ;)

Pere (Calafell)

Deixa-ho córrer, hi ha massa vins excel·lents per
triar-ne un de sol.

Vinyet (Sitges)

Proposo deixar de discutir i obrir una ampolla...

Anna (el Vendrell)

O millor encara, anem a fer una mica d’enoturisme!

EL RACÓ D’ESPIELLS

€
€
€

Barri Espiells, 19
SANT SADURNÍ D´ANOIA
Tel.: 938 911 158
Ànec rostit.
Carns a la brasa.

On es pot menjar un xató de primera, fidel a l’autèntica
tradició d’aquest plat, amb ingredients de qualitat?
A continuació et donem una llista dels millors restaurants
per gaudir del xató a les comarques de l’Alt Penedès, el
Baix Penedès i el Garraf. Probablement són els millors
restaurants del món per menjar-ne. Ah, i enguany
celebrem també la segona edició del Xató Tapa.
Assaboreix tapes creatives d’autor elaborades amb xató!

EL RACÓ
DE LA CIGONYA
X
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€

X

Av. Catalunya, 26
SANTA MARGARIDA I ELS
MONJOS
Tel.: 938 981 101
Ànec mut del Penedès.
Magret a la brasa.
Gall del Penedès.
Bacallà amb all i oli de codony.

Menú xató
10-20 €/persona
20-30 €/persona
30-40 €/persona
Xató Tapa
Especialitats

FONDA NEUS

€
€
€

X

C/ Marc Mir, 14-16
SANT SADURNÍ D’ANOIA
Tel.: 938 910 365
Canelons “NEUS”.
Foie semicuit farcit de
codony i tòfona.

€
€
€

Av. Mare de Dèu de Montserrat, 15
Pol. Ind. SANT PERE MOLANTA
Tel.: 938 923 042
Carns a la brasa.

CA L’IBÈRIC

€
€
€

Passeig Camp dels Rolls, 6
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Tel.: 935 137 946
Assortit d’ibèrics.

CAL JOANET

€
€
€

C/ Comerç, 23
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Tel.: 938 902 984
Carns a la brasa.

CAL PAU XIC
Pl. Subirats, 11
SANT PAU D’ORDAL
Tel.: 938 993 051
Cargols a la cassola.

CAL TORRENTS XIC

C/ Amàlia Soler, 179
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Tel.: 938 174 363
Carns a la brasa.

CASA XAMÓS

€
€
€

Can Tutusaus, 51
PONTONS
Tel.: 938 987 299
Arrossos i productes
de temporada.

EL CONVENT

€
€
€

C/ de la Fruita, 12
VILAFRANCA DEL PENEDES
Tel.: 931 694 384
Cuina mediterrània.

€
€
€

X

€
€
€

X

X
€
€
TICUS
€
RESTAURANT-BOTIGA

Rambla de Sant Francesc, 25
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Tel.: 938 921 076
Ànec mut del Penedès amb
prunes i pinyons.
Bacallà a la llauna amb
mongetes.

RESTAURANT
ELS FOGONS

€
€
€

Av. Catalunya, 16
LA MÚNIA - CASTELLVÍ
DE LA MARCA
Tel.: 938 918 395
Bacallà a la brasa amb
escalivada i mongetes.

Pl. Anselm Clavé, 13
SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA
Tel.: 938 902 001
Conill a l’all.
Cargols a la tomaquera.
€
€
RESTAURANT
€
I CAFETERIA EL CASINO

RESTAURANT
LA SOCIETAT

X

C/ Raval, 19
SANT SADURNÍ D´ANOIA
Tel.: 938 184 160
Tot tipus d’arrossos (cada dia).
Cuina mediterrània i de
proximitat.
X

€
€
€

Cami Can Valls, s/n
GELIDA
Tel.: 937 792 145
Fricandó.
Conill amb cargols.

HOTEL SOL I VI

€
€
€

Ctra. de Pontons, 17
TORRELLES DE FOIX
Tel.: 938 971 787
Bacallà al caliu.

CAN BELLÉS
X

€
€
€

€
€
€

Av. Eugeni d’Ors, 27
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Tel.: 931 711 842
Carns a la brasa.
Bacallà i cargols.

HOTEL CAN PANYELLA
BAR - RESTAURANT
CAN PEPITU’S

MASIA CATALANA
LA CASA DEL CONILL

€
€
€

X

Ctra. de Sant Sadurní d’Anoia a
Vilafranca, km. 4
SUBIRATS
Tel.: 938 993 204
Arròs caldós amb llamàntol.
Ànec mut rostit a la catalana
amb prunes i pinyons.
Llobarro salvatge a la sal.

LIVE

RESTAURANTS
QUE HI PARTICIPEN

TV
S

NEW

NEWS

A CAN PILIS

€
€
€

€
€
€

CASA PEDRO

€
€
€

C/ Vilamar, 87
LA PLATJA DE CALAFELL
Tel.: 977 691 507
www.casapedrocalafell.com
Graellada de peix.

€
€
€

VELL PAPIOL

€
€
€

C/ Vilamar, 30
LA PLATJA DE CALAFELL
Tel.: 977 691 349
www.vellpapiol.com
Peix, marisc de llotja
i producte de mercat.

C/ Montserrat, 21
LA PLATJA DE CALAFELL
Tel.: 654 839 297
Torrades, carn a la
brasa i peix.

C/ Montserrat, 13
LA PLATJA DE CALAFELL
Tel.: 977 691 315
Arrossos i cuina marinera.

EUSEBIO

LAS BRASAS

L’ESTANY

X

PETIT DUVAL

€
€
€

€
€
€

C/ Mallorca, 5
LA PLATJA DE CALAFELL
Tel.: 977 693 903
www.duvalgastronomia.com
Gastrotapes.

€
€
€

X

Av. Juli Cè sar, 2
CUNIT
Tel.: 977 163 046
www.canmarticunit.com
Trinxat de patates palla amb
ous ferrats i gambes amb alls.

EL PANXO

C/ Mercè Rodoreda, 20.
(Urb. L’estany)
LA PLATJA DE CALAFELL
Tel.: 977 692 650
www.restaurantlestany.com
Cargols a la llauna, carn
a la brasa i bacallà.

C/ Vilamar, 87
LA PLATJA DE CALAFELL
Tel.: 977 693 358
www.restaurante-eusebio.com
Calamars farcits amb
gambes al seu suc.

CAN MARTÍ

€
€
€

LA BODEGUETA
DEL PA TORRAT

€
€
€

X

C/ Montserrat, 20
LA PLATJA DE CALAFELL
Tel.: 977 69 55 52
www.labodeguetadelpatorrat.es
Calçotades, carns a la brasa
i torrades.

€
€
€

X

C/ Cerdanya, 21
EL VENDRELL
Tel.: 977 663 917
Arrossos i fideuades.

MOLÍ DE CAL TOF
X

Av. Les Mates, 2-12, locals 4, 5 i 6.
Centre d’Oci Les Mates
EL VENDRELL
Tel.: 977 664 556
www.samboulevard.com
Torrades, amanides,
tapes i pizzes.

X

JARUMA

€
€
€

Ctra. de Santa Oliva, 2
EL VENDRELL
Tel.: 977 662 651
www.molidecaltof.com
Cargols a la llauna.

PETIT ANCORA 2

RESTAURANT
FONDA SPORT

C/ Montserrat, 15
EL VENDRELL
Tel.: 977 660 664
www.petitancora2.com
Arrossos i tapes senses gluten.

X

C/ Prat de la Riba, 14
SANT JAUME DELS DOMENYS
Tel.: 977 677 188
www.fondasport.net
Ànec mut del Penedès rostit
amb prunes i pinyons.

VIL·LA CASALS

€
€
€

€
€
€

€
€
€

X

€
€
€

X

Pg. Marítim, 41
SANT SALVADOR
Tel.: 977 683 141
Paella.

XALOQUELL

C/ Cantàbric, 10
SANT SALVADOR
Tel.: 977 680 819
www.restaurantxaloquell.com
Suquet de peix.

LA LLOTJA
MARISQUERIA

1918 CUINA DE MAR

€
€
€

Passeig Marítim, 56
VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 938 532 355
Cuina de pescador.

6QU RESTAURANT

€
€
€

C/ Recreo, 9
VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 937 682 898
Arrossos, cuina mediterrània.

DE FÀBULA
Rambla Principal, 114
VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 938 532 905
Cuina mediterrània.

EL DINOU
“CAN CABANYES”
C/ Comerç, 2, 1r pis
VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 938 143 302
Cuina de mercat i
productes de proximitat.

ESPAI CELLER
CAN PUJOL

€
€
€

€
€
€

C / Sant Antoni, 6
VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 938 933 308
Cuina tradicional i italiana.

€
€
€

Passeig de Ribes Roges, 2-3
VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 938 151 719 - 938 158 931
Cuina mediterrània, tradicional,
renovada, amb productes km 0.
€
€
€

C/ Albert Salvany i Bertran, 7-9
VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 938 931 535
Tapes i brasa, menú per a grups.

ESPAI DE LA CARME

HOTEL RESTAURANT
CEFERINO

LA CUCANYA
Av. Catalunya, 26
VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 938 151 934
Cuina local, marinera
i de temporada.

€
€
€

€
€
€

QUORUM
€
€
€

Pl. Soler i Carbonell, 35
VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 931 739 948
Coques artesanes, productes
vegetarians i cuina de mercat.

MARINA “CAN COLL”
Passeig Marítim, 68
VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 938 155 417
Rap amb all cremat.

€
€
€

Passeig Carme, 21
VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 938 151 284
Arrossos i cuina mediterrània.

Passeig de Ribes Roges, 1
VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 938 157 950
Arrosseria, “freiduría”, peix
i ranxos mariners.

L’ARTIGA

PIKA TAPA

Passeig del Carme, 23
VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 938 101 883
Paelles i tapes.

REDBAR, PIZZA & PASTA
& COFFEE & SUSHI
€
€
€

€
€
€

€
€
€

Av. Eduard Toldrà, 22
VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 902 341 341
Pizzes artesanals, pasta fresca,
sushi, sashimi, celler cerveser.

VOLS UN CAFÈ
CAL TONI
C/ Dr. Zamenhof, 1
VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 938 157 761
Tapes, torrades calentes
i truites de patata.

SERVEIS
GASTRONÒMICS
CÀTERING CASERCO
C/ Solicrup, 10 - nau 9
VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 938 144 077

€
€
€

A VILANOVA
EL XATÓ
ÉS EL DE DEBÓ

€
€
€

LA PÍCARA

€
€
€

X

€
€
€

X

C/ Parellades, 9
SITGES
Tel.: 938 110 269
www.caferoysitges.com
Ous estrellats i coca
amb pa de Folgueroles.

CAN VILALTA

€
€
€

X

ESMARRIS
(H. DOLCE SITGES)

€
€
€

X

Av. Camí de Miralpeix, 12
SITGES
Tel.: 938 109 000
www.dolcesitges.com
Fricandó de vedella amb bolets
de temporada i xips de patata i
vegetals.

Av. Artur Carbonell, 32
SITGES
Tel.: 938 943 243
Arrossos i tapes.

IRIS GALLERY
(H.ESTELA)

€
€
€

X

Av. del Port d’Aiguadolç, 8
SITGES
Tel.: 938 114 545
www.hotelestela.com
Turbot a la graella i camagrocs
amb agredolç de tomàquet
i cítrics.

LA PUNTA DE SITGES

€
€
€

X

C/ Marquès de Montroig, 7-9
SITGES
Tel.: 938 949 687
www.losvikingos.com
Carn i peix a la brasa
de carbó.

C/ Sant Pere, 3
SITGES
Tel.: 938 110 285
www.lapicarasitges.es
Racions i pintxos.

CAFÈ BAR ROY

LOS VIKINGOS

€
€
€

PIC NIC

Passeig de la Ribera, s/n
SITGES
Tel.: 938 110 040
www.restaurantpicnic.com
Arrossos i cuina marinera.

X

C/ Sant Damià, 14
SITGES
Tel.: 930 117 159
Punta de tonyina amb alga
wakame i salsa de xilis de jalapa.
Medalló de cua de bou amb
foie “poêlé” i crema de torta del
Casar.

NÀUTIC GARRAF

€
€
€

X

Escullera de Ponent, s/n
(Port de Garraf)
SITGES
Tel.: 936 320 279
www.restaurantnauticgarraf.com
Cuina marinera i arrossos.

ALLOTJAMENTS

x

HOTEL CAN PANYELLA

HOTEL FONDA NEUS

Cami Can Valls, s/n
GELIDA
Tel.: 937 792 145

C/ Marc Mir, 14-16
SANT SADURNÍ D’ANOIA
Tel.: 938 910 365

HOTEL SOL I VI

HOTEL RESTAURANT
CEFERINO

HOTEL DOLCE SITGES

Passeig de Ribes Roges, 2-3
VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 938 151 719 - 938 158 931

Av. Camí de Miralpeix, 12
SITGES
Tel.: 938 109 000

PENSIÓ FONDA SPORT

HOTEL RICARD

HOTEL SUBUR

C/ Prat de la Riba, 14
SANT JAUME DELS DOMENYS
Tel.: 629 025 843
www.fondasport.net

Passeig Marítim, 88
VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 938 157 100
Estades en parella i familiars

Passeig de la Ribera, s/n
SITGES
Tel.: 938 940 066

Ctra. Sant Sadurní d’Anoia a
Vilafranca, km 4
SUBIRATS
Tel.: 938 993 204

€
€
€

HOTEL ESTELA
BARCELONA
Av. del Port d’Aiguadolç, 8
SITGES
Tel.: 938 114 545

X

RECEPTA
DE CALAFELL
Ingredients (per a la salsa)
•
•
•
•
•
•
•
•

2 grapats d’ametlles
2 grapats d’avellanes
Mig all
1 pebrot de romesco o “banya de cabra”
1 llesca de pa
2 tomacons
250 g d’oli
Vinagre, sal, pebre vermell dolç i pebre blanc al gust

Ingredients (per al plat)
•
•
•
•
•

2 escaroles
4 filets d’anxova
120 g de bacallà esqueixat
120 g de tonyina
80 g d’olives arbequines

Elaboració
En un morter trinxem les ametlles, les avellanes, l’all i un pessic
de sal, fins que quedi una pasta ben fina. Hi afegim el pebrot de
romesco, prèviament escaldat. Fregim la llesca de pa i l’afegim a
la barreja, juntament amb el pebre blanc i el pebre vermell dolç.
Per últim, completem la salsa amb els dos tomacons, l’oli i el
vinagre i continuem remenant fins que estigui tot ben barrejat.
Aboquem la salsa sobre les escaroles, ben netes i escorregudes, i
les deixem reposar dues hores. En el moment de servir el xató, el
presentem amb les anxoves, la tonyina, el bacallà i les olives.

4 persones

RECEPTA
DEL VENDRELL

4 persones

Ingredients (per a la salsa)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 g d’ametlles
80 g d’avellanes
Mitja ceba
Mitja cabeça d’alls
3 tomacons
1 nyora
1 llesca de pa
Mig bitxo (opcional)
Pebre negre (1 polsim)
Pebre vermell i pebre vermell dolç al gust
Sal, oli d’oliva verge i vinagre al gust

Ingredients (per al plat)
•
•
•
•
•

2 escaroles
4 filets d’anxova
120 g de bacallà esqueixat
120 g de tonyina
80 g d’olives arbequines

Elaboració
Escalivem els tomacons, la ceba i els alls. Escaldem la nyora i en traiem la pell.
Fregim la llesca de pa i la reservem. Trinxem les ametlles i les avellanes al
morter, i salem la barreja al gust. Un cop s’hagi format una pasta fina, hi afegim
la ceba, la nyora, el pa fregit, els dos tipus de pebre vermell i una miqueta de
pebre negre. Si volem un toc picant, podem afegir mig bitxo en aquest punt de
la preparació. Un cop hem barrejat bé aquests ingredients, hi incorporem els alls
i els tomacons. Els triturem bé i completem la salsa amb oli i vinagre al gust.
Deixem reposar la salsa a la nevera, ben barrejada amb les escaroles.
Servim el plat amb bacallà, la tonyina, l’anxova i les olives arbequines.

RECEPTA
DE SITGES

4 persones

Ingredients (per a la salsa)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 g d’ametlles torrades
60 g d’avellanes torrades
2 seitons dessalats
2 grans d’all
4 nyores
2 o 3 llesques de pa
Sal i vinagre al gust
Oli d’oliva verge al gust
Mig bitxo (opcional)

Ingredients (per al plat)
•
•
•
•
•

2 escaroles
2 seitons dessalats
100 g de tonyina esqueixada
100 g de bacallà esqueixat
100 g d’olives arbequines

Elaboració
Escaldem les nyores. Torrem o fregim el pa, al gust. Amb pa torrat
aconseguirem un plat més lleuger i digestiu. Deixem les llesques
remullant en vinagre i les reservem. Trinxem en un morter les ametlles,
les avellanes, les nyores, l’all i un parell de seitons dessalats. Hi afegim
les llesques de pa, corregim de sal i vinagre i, si el volem una mica picant,
hi agreguem el bitxo. Ho anem lligant tot amb oli d’oliva verge.
Netegem i trossegem dues escaroles. Les barregem amb la tonyina i el
bacallà esqueixats, amb els dos seitons que ens restaven i amb les olives.
Repartim els ingredients, de manera que tots els comensals puguin
tastar una mica de tot. Afegim la salsa al final, just abans de servir.

RECEPTA
DE VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

6 persones

Ingredients (per a la salsa)
•
•
•
•
•
•
•
•

4 llesques de pa torrat
3 galetes maria
8 grans d’all
1 bitxo
100 ml de vinagre
500 ml d’oli
Sal
Pebre vermell dolç

Ingredients (per al plat)
•
•
•
•
•

600 g de bacallà esqueixat
250 g de tonyina salada
12 filets d’anxova
2 o 3 escaroles o enciams, al gust
200 g d’olives arbequines

Elaboració
És recomanable preparar la salsa el dia abans. Deixem en remull el bacallà
i la tonyina. Torrem el pa. Escalivem 4 grans d’all. Al morter, trinxem els
grans d’all (4 crus i 4 escalivats), el bitxo, les llesques de pa torrat i les
galetes maria. Afegim a la barreja el pebre vermell dolç, el vinagre i un
pessic de sal. Anem lligant la salsa lentament amb rajolinets d’oli.
Just abans de menjar, aboquem la salsa sobre la barreja d’escarola
i enciam, i ho remenem. Hi afegim el peix i les olives.

RECEPTA
DE VILANOVA
I LA GELTRÚ

6 persones

Ingredients (per a la salsa)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una llesca de molla de pa (sense crosta)
2 grans d’all mitjans
35 ametlles torrades
12 avellanes torrades
Nyores escaldades
Oli d’oliva verge (al gust)
Sal
Vinagre
Vi (opcional)

Ingredients (per al plat)
•
•
•
•
•
•

2 escaroles
Bacallà dessalat i esqueixat
Tonyina dessalada i esqueixada
18 filets d’anxova dessalats
1 grapat d’olives arbequines
1 grapat d’olives negres

Elaboració
Deixem la molla de pa en remull amb vinagre. Piquem els alls amb la sal al
morter. Un cop ben aixafats, hi anem afegint la fruita seca fins a aconseguir
una pasta homogènia. Escaldem les nyores, en raspem l’interior i n’aboquem la
polpa al morter. Un cop ben barrejades, escorrem una mica la molla de pa amb
vinagre i la incorporem a la salsa. Anem abocant lentament l’oli mentre remenem,
fins a obtenir la consistència desitjada, ni massa líquida ni massa espessa.
Barregem una mica de salsa amb l’escarola, la tonyina, el bacallà,
les anxoves i les olives arbequines i negres. Reservem la resta de la
salsa i la presentem a taula en un bol o salsera a part, de manera
que cada comensal se’n pugui servir la quantitat que vulgui.

Ep, nois! Quedem aquest vespre per sopar?

Vinga, va, que fa molt de temps
que no ens veiem!

D’acord, però ja sabeu que cada cop que
ens trobem tota la colla per sopar
fem xató.

Per mi, perfecte, però jo surto tard de treballar i no
tindré temps de cuinar res :(

Jo també arribaré tard, he d’anar al gimnàs.
Com ho fem?

Tranquils!, portaré la salsa de xató Ferrer. És tan
bona i natural que no té res a envejar a la feta a
casa i no caldrà que preparem res.

Tens raó, jo l’he provat i és boníssima!.
Mariona, els de Ferrer sou uns cracs!

AMBAIXADOR

Marc Gascons

@AmbaixadorRuta2016-2017

De segon plat jo escolliria un bon rostit de pollastre de
pagès de pota negra amb conill, botifarres i bolets de
temporada si és el temps. Acabaria amb diferents postres al
mig de la taula, com una bona crema catalana, carquinyolis,
un bisbalenc i postres de músic amb moscatell i xocolata.
Per beure, un “clàssic Penedès” reserva en què l’efecte del
carbònic ens ajudi a netejar i compensar les sensacions més
greixoses de l’anxova o la tonyina i en què la fruita seca de
la salsa encaixen perfectament amb les aromes de torrats
de la llarga criança.

Format amb xefs com Carles Gaig i Carme
Ruscalleda, que també han estat ambaixadors de
la Ruta del Xató, Marc Gascons ja fa temps que va
deixar de ser una promesa per consolidar-se com a
referent de la cuina catalana. Gràcies al seu talent,
Tinars, la masia de la família Gascons a Llagostera,
té una estrella Michelin des del 2008. Ara, la seva
nova aventura, el restaurant Informal a l’hotel The
Serras de Barcelona, és un dels deu millors que
s’han obert recentment al món, segons la CNN.

Ruta del Xató @RutadelXató
Ruta del Xató @RutadelXató
A la Ruta del Xató estem molt agraïts de tenir-te com a
ambaixador de l’edició 2016-2017. Amb dos restaurants,
no et deu sobrar el temps! Parla’ns del concepte del
restaurant Informal. Per què vas triar aquest nom?

Marc Gascons

@AmbaixadorRuta2016-2017

L’Informal és un restaurant basat en cuina catalana,
mediterrània, de proximitat, fresca i original, però a l’hora
desenfadada, informal, on volem transmetre una atenció
propera i càlida. Ens agrada poder oferir als nostres clients
els productes de temporada i de mercat, perquè coneguin
més la nostra regió.

Ruta del Xató @RutadelXató
Un petit exercici per a xefs: ajuda’ns a crear el menú xatonaire perfecte.
Aconsella’ns un segon plat, les postres i un vi que
combinin bé amb el xató.

A la Ruta del Xató s’elaboren almenys cinc receptes diferents. Com que
cada població defensa la seva i no ens posem d’acord, estem demanant
votacions. T’atreveixes a mullar-te i a dir-nos quina variant t’agrada més?

Marc Gascons

@AmbaixadorRuta2016-2017

Aquesta és la grandesa de la cuina catalana, que una
mateixa recepta en pocs quilòmetres de distància s’elabori
de maneres diferents, com que els suquets i les picades a
l’Empordà. O sigui que totes han de ser boníssimes, però
ara, quan les torni a provar totes de nou, us ho diré!

Ruta del Xató @RutadelXató
I després d’assaborir un bon xató, quin racó del Penedès o
del Garraf et faria més il·lusió visitar?

Marc Gascons

@AmbaixadorRuta2016-2017

Després de visitar cellers en una de les millors zones del
món, aniria a fer el vermut a Sitges, al passeig, a gaudir d’un
dels millors seitons que he menjat mai.

RECORDEM ELS NOSTRES
AMBAIXADORS ANTERIORS

Ferran Adrià

Xavier Mestres

Carles Gaig

1998-1999

1999-2000

2000-2001

Jordi L.P.

La Cubana

Toni Albà

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Rosa Andreu

Pere Tàpias

2004-2005

2005-2006

Anna Barrachina

Montse Estruch

Oriol Llavina

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Lax’n’Busto
2006-2007

Carme Ruscalleda

Joan Roca

Fermí Puig

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Nando Jubany

Fina Puigdevall

Raül Balam

2013-2014

2014-2015

2015-2016

APA,
FEM UN XATÓ TAPA!

Vinyet (Sitges)

Bah, això està molt vist. Admireu la meva deconstrucció de
xató, tan ben presentada amb copa i tot. És un entrant? És
un sorbet? Encara millor, és el súperxató! #xatoTapa

El xató és un plat tan versàtil que es pot preparar i presentar
de mil maneres. Ja hem vist que hi ha moltes receptes. De tota
manera, sabíeu que també és fantàstic com a aperitiu?
Enguany, a la Ruta del Xató celebrem la segona edició del Xató
Tapa. Els bars i restaurants adscrits al Xató Tapa preparen tapes
creatives d’autor. Petites joies gastronòmiques per obrir la gana,
o per tastar-les totes de bar en bar. Totes són igualment delicioses
i, en això, per una vegada, tots hi estem d’acord. O no?

Raimon (Vilafranca)

Mireu quina tapa de xató que m’acabo d’inventar, amb xips de iuca i
sèsam. Si és que sóc un geni de la #xatoTapa.

Anna (el Vendrell)

Neus (Vilanova)

Principiants... Quan sigueu capaços de cuinar galetes de xató amb
cruixent de fruita seca, en parlem. Ni tan sols estem a la mateixa lliga.

Pere (Calafell)

Au, home, va! Deixeu de prendre’m el pèl! Això són les tapes
guanyadores del concurs de l’any passat. Vosaltres no en sabeu
gens, de fer una #xatoTapa. Només en sabeu menjar!

www.rutadelxato.com

