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La MostrLa MostrLa MostrLa MostrLa Mostra Gastra Gastra Gastra Gastra Gastronòmica. onòmica. onòmica. onòmica. onòmica. La bona La bona La bona La bona La bona taula a la festataula a la festataula a la festataula a la festataula a la festa

Enguany arribem a la 25a edició de la Mostra gastronòmica, un esdeveniment
que s’ha consolidat plenament dins de la programació de la Festa Major d’estiu.

Des d’un primer moment, s’ha convertit en un important punt de trobada dels
amants de la gastronomia i en una cita imprescindible per als qui volen fer un bon
sopar enmig dels actes festius, per un preu mòdic i a l’aire lliure.

La Mostra Gastronòmica, que va néixer l’any 1984 per fomentar i donar a conèixer
l’oferta gastronòmica local en un ambient festiu, s’ha desenvolupat en diferents
espais del Barri Antic fins que ha trobat l’emplaçament definitiu al parc La Linera,
on ha parat sempre una taula ben proveïda.

Com moltes de les activitats que s’han incorporat a la Festa Major des de la
recuperació de la democràcia, es va iniciar per l’afany de tenir una celebració
força popular i participativa. En aquest sentit, la Mostra ens permetia estar al
carrer, relacionar-nos i, especialment, compartir. Compartir bona taula, sinònim
de bona vida, salut, conversa, felicitat, i moltes altres qualitats.

La Mostra, doncs, va néixer per les ganes de fer coses noves. I les ganes, al cap
de tants anys, encara hi són. La gana, també. Perquè menjar sempre ve de gust i,
si és en bona companyia, en un lloc fresc i agradable, gaudint d’uns dies de festa,
encara millor. Oli en un llum. Tot això ho reuneix la Mostra i per això cal agrair-ho
a la gent que ho va fer possible.

La idea va partir del meu bon amic Joaquim Esteve, regidor de Cultura l’any
1984, seguint el suggeriment del cuiner Pep Salsetes, que va prendre part en
la primera edició per fer una interessant demostració i preparar unes menges
tradicionals de Festa Major.

Com deia, la intenció de la Mostra ha estat facilitar que el públic pugui gaudir
àmpliament de la Festa i, alhora, promoure l’oferta gastronòmica dels restaurants
de Parets, que tenen l’oportunitat de donar a conèixer els seus plats més
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representatius. Durant dos dies de la festa, podem fer una degustació de les
millors propostes culinàries de casa nostra.

La Mostra ens permet compartir taula, una llarga taula comunitària, amb la
nostra família, amb els nostres veïns i amb tots els visitants que s’acosten a
Parets per gaudir de la Festa Major. Sens dubte, aquesta és una de les millors
maneres de conèixer-nos.

Vull agrair a tots els restaurants participants i col·laboradors la seva bona
predisposició i la voluntat de col·laborar en aquesta mostra al llarg de tots
aquests anys de funcionament. Alguns s’hi han implicat profundament i tenen
una participació continuada, any rere any, en aquest esdeveniment.

És el cas del restaurador local Pere Parera, que sempre ha aportat molta
il·lusió i dedicació a la Mostra, alhora que ha estat present en la pràctica totalitat
de les edicions i ha format part, en moltes ocasions, del jurat dels concursos
de cuina popular.

Amb motiu de la 25a edició de la Mostra Gastronòmica, hem volgut editar
aquesta publicació commemorativa, que recull diferents imatges de
l’esdeveniment i una selecció de vint-i-cinc receptes d’entre els plats que
s’hi han ofert, perquè pogueu comprovar la diversitat i la qualitat de la
gastronomia local. Hi trobareu tant receptes de cuina popular com de cuina
moderna; en qualsevol cas, són exemples molt vàlids per preparar uns plats
ben deliciosos a casa vostra.

El poble que ha projectat al món una mongeta de gran qualitat, per força
havia d’oferir bona gastronomia, a més de comptar amb uns bons mestres
dels fogons.

Coincidint amb la definició de gastronomia com l’art de satisfer adequadament
la fam i el bon gust, la Mostra ens deixa un llegat exquisit que us convidem a
descobrir en aquest recull.

Bon profit!

Joan SeguerJoan SeguerJoan SeguerJoan SeguerJoan Seguer T T T T Tomàsomàsomàsomàsomàs
Alcalde de Parets del Vallès
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La MostrLa MostrLa MostrLa MostrLa Mostra Gastra Gastra Gastra Gastra Gastronòmica. onòmica. onòmica. onòmica. onòmica. Una mica d’històriaUna mica d’històriaUna mica d’històriaUna mica d’històriaUna mica d’història
La Mostra Gastronòmica es va iniciar l’any 1984 dins de la programació de la
Festa Major d’estiu, per fomentar i donar a conèixer l’oferta gastronòmica local en
un ambient festiu.

El principal impulsor de l’activitat va ser el regidor de Cultura d’aleshores,
Joaquim Esteve, amb el vistiplau de la Comissió de Festes. La intenció era
doble: d’una banda, promoure la cuina característica de Parets, en particular
dels establiments dedicats a la restauració o bé a la venda de productes
alimentaris. En segon lloc, afavorir que la gent pogués sopar a un preu
assequible durant la Festa Major. Era, doncs, un servei que s’oferia a la població
en uns dies en els quals la majoria d’establiments solien tancar. Així, la gent
podia sopar a l’aire lliure enmig de l’ambient de festa i els restaurants tenien
l’oportunitat de donar a conèixer els seus plats a tothom.

La iniciativa va sorgir arran d’una proposta del popular cuiner vallesà, Pep
Salsetes, que es va oferir a l’Ajuntament de Parets per organitzar una xerrada
i una demostració culinària. Pep Salsetes (Josep L. Sabatés) és un investigador
de la cuina tradicional i autor del llibre La cuina de les quatre estacions
(Editorial Rourich, 1a edició, octubre 1991), en el qual recupera propostes
culinàries populars del nostre país i aporta les seves pròpies reflexions i
experiències, seguint els dos principis inspiradors de la seva filosofia: els
productes de la terra i la referència estacional.

Efectivament, l’any 1984, el cuiner va protagonitzar la primera edició de la
Mostra i va preparar en directe diferents menges tradicionals de festa major,
com ara els escaldums o colls i punys. És un guisat que es fa amb els menuts
d’aviram combinats amb patates i sofregit d’all, ceba i tomàquet, i un punt de
vi blanc amb salsa d’avellanes i pinyons que li donen un gust excepcional.

Aquest plat es va poder assaborir en una de les primeres edicions de la
Mostra. Des del primer moment, aquest esdeveniment va tenir molt bona
acollida entre el públic i la millor prova de l’èxit és la continuïtat de l’activitat
durant tants anys.

A la revista Parets Informatiu de 1989 ja s’esmentava que «la Mostra Gastronòmica
és una de les activitats de la Festa que gaudeix de més visitants, i una de les que
obté més èxit. Pel mòdic preu de 500 pessetes es pot fer un bon àpat».
Actualment, amb el canvi de moneda, el tiquet té un cost de 6 euros, que donen
dret a prendre un aperitiu, un plat, una beguda, postres, cafè i licor. També existeix
la possibilitat d’adquirir un tiquet de repetició que permet prendre un plat i una
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beguda, al preu de 4 euros. Aquests preus tan econòmics han afavorit una gran
demanda i, segons les xifres de la Comissió de Festes, en les darreres edicions
s’han consumit una mitjana superior als 2.100 plats.

Val a dir que prop d’una trentena de restaurants, rostisseries i altres
establiments han pres part en l’esdeveniment al llarg d’aquestes vint-i-cinc
edicions. Una mitjana de vuit establiments es reuneixen en cada edició en un
mateix espai per oferir al públic un tast dels seus plats més representatius.

Ens han posat a taula un gran nombre de propostes gastronòmiques,
principalment pertanyents a la cuina tradicional catalana i mediterrània, encara
que el públic també ha pogut assaborir una sèrie de plats de cuina més creativa
i innovadora.

Hi ha hagut també una llarga llista de col·laboradors que han fet possible la
Mostra, des de distribuïdores de begudes fins a fruiters i gelaters, passant per
caves i altres entitats vinculades al món de la restauració i l’hostaleria.

La mateixa Comissió de Festes s’encarrega de vendre els tiquets i, quan és
necessari, dóna un cop de mà als restauradors i als responsables de servir les
postres i la beguda, que també compten amb l’ajut de voluntaris per desenvolupar
tota la feina a l’altre costat del taulell.

Val a dir que, en els darrers anys, la vaixella que s’utilitza és compostable i
biodegradable, per reciclar-la adequadament i ser el màxim de respectuosos amb
l’entorn.

Cal esmentar que, en nombroses edicions, s’ha amenitzat la Mostra amb música
en directe, primer mitjançant els concerts programats a l’escenari principal
del parc La Linera, i després amb l’actuació de diferents grups al bell mig dels
comensals. En aquest sentit, han intervingut formacions de jazz, mariachis i també
diversos grups de xaranga, que han contribuït a animar encara més aquest sopar
a la fresca. Entre mos i mos, el públic ha seguit el ritme de la música amb els
peus, s’ha posat a ballar al voltant de les taules i fins i tot s’ha atrevit a cantar
alguna cançó ranxera.

Paral·lelament a la Mostra, s’han anat desenvolupant altres activitats vinculades
al món de la cuina en el marc de la Festa Major. És el cas del sopar de gala que va
protagonitzar durant uns anys el grup teatral La Farinera. Es tractava d’un
espectacle integrat al programa festiu que tenia lloc al carrer Major, davant del
restaurant El Jardí. Uns actors disfressats d’època s’entaulaven al carrer i es
cruspien un bon àpat davant de la curiositat i l’admiració del públic. Aquesta
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actuació es va repetir el 1999, amb motiu del 20è aniversari de la Comissió de
Festes i està previst que enguany hi hagi una altra posada en escena d’aquest
singular espectacle, a càrrec del grup teatral Som i Serem, que celebra el seu
desè aniversari.

A més del sopar de gala, posteriorment es va portar a terme a la plaça de la Vila
un concurs de cuina popular a iniciativa d’unes veïnes que tenien interès a
mostrar els seus plats casolans. Al marge dels premis, tothom esperava amb
delit el moment de compartir-los. Aquesta convocatòria va adquirir una mica
més d’entitat a partir de l’any 1992, quan es va començar a desenvolupar al parc
La Linera, davant de l’Escola de Música. Finalment, el concurs es va deixar de fer
l’any 2000.

Des de 1984 fins a l’actualitat, la Mostra s’ha portat a terme en diferents espais
del Barri Antic. Inicialment es va celebrar a la baixada de l’església, al Raval; l’any
següent es va traslladar al recinte de sota la plaça de la Vila per guanyar més
amplitud d’espai i comoditat. A més, permetia estar a cobert de possibles
inclemències meteorològiques i estalviar la part del cost derivada del
muntatge i el lloguer dels estands.

Joaquim Esteve, regidor de Cultura, va introduir la Mostra Gastronòmica a la Festa Major 1984
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El restaurador Pere Parera

A partir de 1995, ha trobat l’emplaçament definitiu al parc La Linera, un lloc
per al qual podem utilitzar perfectament aquella expressió tan coneguda de
«marc incomparable». La celebració de bona part dels actes de Festa Major
en aquest indret ha propiciat el trasllat de la Mostra a La Linera, sota els
plàtans centenaris del parc, on s’han pogut instal·lar les carpes dels restaurants
i les llargues taules en les quals el públic pot sopar a peu dret i a la fresca.

En l’edició de 2007 s’ha incorporat la Mostra Gastronòmica de caràcter solidari,
que ha comptat amb la participació de diversos col·lectius d’immigrants amb la
finalitat de donar a conèixer els plats més representatius de diferents cultures.
Aquesta iniciativa es porta a terme al mateix espai, la nit del divendres de Festa
Major, per ampliar l’oferta culinària durant el període de gresca.

La Mostra Gastronòmica, doncs, continua introduint novetats i creixent any
rere any, per consolidar-se com un dels actes més esperats i participatius de
la Festa Major d’estiu de Parets del Vallès.

Gràcies a tots els qui fan possible la Mostra i l’enhorabona a tots els qui en
gaudeixen.

El cuiner Pep Salsetes
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Pastís de carbassó amb salsa de
pebrot escalivat
Restaurant El Jardí

IIIIIngrngrngrngrngredients peredients peredients peredients peredients per a 4 per a 4 per a 4 per a 4 per a 4 persones:sones:sones:sones:sones:

1 kg de carbassó, 1 ceba gran, 4 ous, 100 g de mantega, 100 g de formatge,

oli, sal i pebre.

Preparació:Preparació:Preparació:Preparació:Preparació:
Posem l’oli i la mantega en una paella. Quan la mantega estigui
desfeta, hi posem la ceba, i quan aquesta ja estigui daurada, hi
afegim el carbassó; ho ofeguem amb la tapadora i, seguidament,
hi posem el formatge, la sal i el pebre.
Quan tot estigui cuit, ho passem per la batedora, juntament amb
els quatre ous. Untem un motlle amb mantega, en el qual posem
els ingredients i el col·loquem dins del forn, a bany maria, a 150º
de temperatura, de 45 a 60 minuts.

Rap rosa
Restaurant Can Sever

IngredientsIngredientsIngredientsIngredientsIngredients per a 4 persones:per a 4 persones:per a 4 persones:per a 4 persones:per a 4 persones:

1 rap, pebre vermell dolç, sal, oli, enciam, pastanaga ratllada i salsa

Can Sever.

Preparació:Preparació:Preparació:Preparació:Preparació:
Es treu l’espina del rap i es lliga per rostir-lo. S’unta amb oli i sal i
es cobreix de pebre vermell. Es posa al foc a rostir i es deixa
refredar.
Un cop fred, es talla en rodanxes i es posa en una safata juntament
amb la guarnició de la picada d’enciam, la pastanaga ratllada i la
salsa Can Sever.
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La primera edició de la Mostra Gastronòmica es va fer el 1984 a la baixada de l’església

Pep Salsetes va protagonitzar, a la primera edició, una demostració de cuina tradicional
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Llenguados fregits
Restaurant Can Romeu

IngrIngrIngrIngrIngredients:edients:edients:edients:edients:
Quan el peix es serveix fregit se’n sol posar 200 g per persona, si es fa
sencer. Sal, llimona, farina i oli.

PrPrPrPrPreparepareparepareparació:ació:ació:ació:ació:
S’agafen llenguados petits, se’ls prepara tot traient-los la pell
negra i la tripa, es salen i s’hi tira un bon raig de llimona, es
fregeixen arrebossats amb farina, en oli ben calent. En treure’ls
de la paella, s’acompanyen amb rodanxes de llimona. Es
serveixen ben calents.

Pastís de bolets
Restaurant La Tauleta

IngrIngrIngrIngrIngredients peredients peredients peredients peredients per a 4 per a 4 per a 4 per a 4 per a 4 persones:sones:sones:sones:sones:
2 cebes mitjanes, 100 g de mantega, 100 g de xampinyons, 150 g de
rovellons, 100 g de llenegues, ½ litre de nata, sal, pebre, nou moscada,
farina, xerès.

PrPrPrPrPreparepareparepareparació:ació:ació:ació:ació:
Sofregiu la ceba amb la mantega, afegiu-hi els bolets nets i tallats.
Un cop sofreginats, tireu al damunt un polsim de farina, afegiu-hi
la nata, els ous batuts, assaoneu-ho i poseu-ho al bany maria uns
30 minuts. Serviu-ho amb una salsa semblant al pastís.

25
M

O
S

TR
A

G
A

S
TR

O
N

Ò
M

IC
A



15

Vuit restaurants van participar a la Mostra Gastronòmica de 1984

El públic va rebre amb força entusiasme la primera edició de la Mostra
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Fricandó amb bolets
Restaurant El Bosc Gran

IngrIngrIngrIngrIngredients:edients:edients:edients:edients:
Bistec de vedella, ceba, assortiment de bolets, ametlles torrades
pelades, llesques de pa fregides, julivert, grans d’all pelats, vi negre,
conyac, tomàquet fregit i farina.

PrPrPrPrPreparepareparepareparació:ació:ació:ació:ació:
Es talla la carn a trossos de 3 cm aproximadament, es salpebra,
s’enfarina, es fregeix i es flameja amb conyac.
En una olla apart es posen els alls, el pa, el julivert, el vi, les
ametlles i el tomàquet, es passa tot per la batedora i es deixa
bullir.
Un cop hagi bullit la salsa,  es posa la carn fins que estigui tendra.
Una mica abans d’apagar el foc es posen les cebes i els bolets. Es
rectifica de sal en cas que sigui necessari.

Bacallà amb salsa de la Remei
Restaurant Can Parera

IngrIngrIngrIngrIngredients (peredients (peredients (peredients (peredients (per a la salsa): a la salsa): a la salsa): a la salsa): a la salsa):
Ametlles, alls, ginebra, menta, julivert, ou, aigua, oli i sal.

PrPrPrPrPreparepareparepareparació:ació:ació:ació:ació:
Fregirem el bacallà, el posarem en una plata que pugui anar al
forn i afegirem per sobre la salsa de la Remei, que quedarà lligada
com una maionesa.
A continuació es posarà al forn per gratinar-ho.
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A principis dels 80, el grup teatral La Farinera escenificava un sopar de gala al carrer Major
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Rap amb salsa d’ametlles
Restaurant Adela

IngrIngrIngrIngrIngredients:edients:edients:edients:edients:
Rap, tomàquets, ametlles, farina, pa, all, julivert, llorer.

PrPrPrPrPreparepareparepareparació:ació:ació:ació:ació:
Talleu el rap. En una olla escaldeu els tomàquets i traieu-los la
pell. Peleu els alls i tritureu-los amb el julivert. Poseu-ho en una
cassola amb aigua bullent i afegiu-hi sal, llorer, unes gotes d’oli,
una cullerada de puré de tomàquet i una mica de picada d’all i
julivert.
Coeu-hi el cap del rap fins a obtenir un brou. Torreu les ametlles
i tritureu-les. Saleu el rap i arrebosseu-lo amb farina. Fregiu-lo
en una paella amb oli bullent. Daureu una llesca de pa en l’oli.
Sofregiu el tomàquet a la mateixa paella, afegiu-hi els alls i el
julivert picat i poseu-ho en una cassola al foc i afegiu-hi el brou.
Quan comenci la primera bullida afegiu-hi el rap i deixeu-ho a
foc lent.

Pastís de salmó amb llenegues
Restaurant La Bona Taula

IngrIngrIngrIngrIngredients:edients:edients:edients:edients:
Salmó fresc, llenegues, ceba, sal, pebre, ou, farina.

Preparació:Preparació:Preparació:Preparació:Preparació:
Feu un sofregit amb tots els ingredients.
Un cop fet ofegueu-hi el salmó.
Prepareu un púding i quan estigui fred ja es pot servir.
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El restaurador Pere Parera ja va fer de jurat al concurs de cuina de 1992 al parc La Linera

1994. El concurs de cuina popular sempre ha convocat força participants i espectadors
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Pastís de peix
Restaurant La Salut

IngrIngrIngrIngrIngredients:edients:edients:edients:edients:
Ceba tipus «ciselé», porros «emincé», xampinyons «ciselé», peix de roca,
mantega, ous, llet, nata, sal, pebre, ceps, fons de vedella i farina.

PrPrPrPrPreparepareparepareparació de la ació de la ació de la ació de la ació de la terterterterterrinarinarinarinarina
Ofeguem la ceba i el porro en la mantega, quan estigui daurat
afegirem els xampinyons i, quan hagin deixat anar l’aigua, hi
posarem el peix escaldat prèviament (poc escaldat) i trinxat fi.
A continuació afegirem la nata i la llet i ho farem bullir tot. Ho
retirarem del foc fins que es refredi. Incorporarem els ous batuts
(1/4 part de la barreja) i omplirem els motlles que posarem al
forn al bany maria.

PrPrPrPrPreparepareparepareparació de la salsaació de la salsaació de la salsaació de la salsaació de la salsa
Escaldarem els ceps. Els escorrerem i ofegarem en mantega.
Afegirem la farina i el fons de vedella i ho farem bullir tot. Un cop
hagi espessit (textura de beixamel) hi afegirem la nata. Ho farem
bullir i finalment ho colem.

Canelons freds de tonyina i cranc
Rostisseria Racó de Parets

IngrIngrIngrIngrIngredients:edients:edients:edients:edients:
100 g de tonyina en oli, 100 g de palets de cranc, 2 ous durs, 1 tomàquet
vermell, 1 pebrot verd, 1 ceba, 200 g de salsa rosa, 12 plaques de canelons.

Preparació:Preparació:Preparació:Preparació:Preparació:
Tallem les verdures, les barregem amb la tonyina i el cranc
picat i hi afegim una mica de salsa rosa. Es cou la pasta
dels canelons i, quan està al dente, els omplim amb la barreja
que hem preparat. Muntem els canelons, els posem al plat i
els cobrim amb la salsa que ha sobrat.
Servirem el plat fred i guarnit al gust.
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Les cuineres del Casal Can Butjosa van fer una demostració a la plaça de la Vila l’any 1995

Els músics que amenitzaven la festa de 1995 no deixaven passar l’oportunitat de tastar els plats
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Jarret d’ibèric al cava
Restaurant Els Àngels

IngrIngrIngrIngrIngredients:edients:edients:edients:edients:
Jarret de porc, xampinyons, oli d’oliva, crema de llet, cava, cebes, vi
blanc, alls, llorer, farigola, sal, pebre.

Preparació:Preparació:Preparació:Preparació:Preparació:
Feu els jarrets rostits al forn, un cop salpebrats, amb la ceba
tallada a daus, el llorer, una mica de farigola, amb un rajolí d’oli.
Al mateix temps, feu un sofregit de ceba tallada molt petita, i
quan estigui feta afegir els xampinyons, un cop nets,i tallats a
làmines. Quan estiguin cuits, afegiu-hi el cava, deixeu-lo reduir i
afegiu-hi la crema de llet. Deixeu-ho coure uns minutets i retireu
del foc.
Quan els jarrets estiguin daurats, retireu-los de la plata on els
hem fet al forn, afegiu-hi el vi blanc i deixeu-lo reduir una mica.
Afegiu al sofregit de ceba, els jarrets i la reducció de vi blanc,
deixaeu fer una mica de xup-xup i serviu-los.

Vedella a la jardinera
Restaurant Can Boter

IngrIngrIngrIngrIngredients:edients:edients:edients:edients:
1 kg de vedella en un tros, 1 cabeça d’all, 3 fulles de llorer, oli, llard,
ceba, tomàquet, ametlles, una mica de vi blanc.

PrPrPrPrPreparepareparepareparació:ació:ació:ació:ació:
Es posa a rostir la vedella amb els alls, el llorer, l’oli i una mica de
llard. Quan està mig rostida s’hi tira el vi.
Un cop rostida la vedella es talla a bistecs. Es posa en una cassola
i es fa un sofregit de ceba, tomàquet i una bona picada d’ametlles.
Tot això es tira per sobre i es deixa bullir amb una mica de brou.
La guarnició la preparem fent bullir els pèsols i les pastanagues
tallades a trossets petits. Els bolets es fregiran amb un gra d’all, i
ho afegirem a la vedella.
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El jurat assaboreix els plats per poder emetre el veredicte del concurs de cuina de 1998

Dues bones receptes de canelons van competir l’any 1998 en el concurs de cuina
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Carpaccio de pinya amb gambes
i vinagreta d’alfàbrega
Restaurant La Bona Taula

Ingredients:Ingredients:Ingredients:Ingredients:Ingredients:
Pinya, gambes.

Per a la vinagreta:Per a la vinagreta:Per a la vinagreta:Per a la vinagreta:Per a la vinagreta:
Oli, sal, pebre, alfàbrega.

PrPrPrPrPreparepareparepareparació:ació:ació:ació:ació:
Tallem la pinya molt prima, i la posem al plat. Pelem les gambes,
que prèviament haurem bullit o les podem comprar ja bullides, i
les posem a sobre de la pinya.
Per fer la vinagreta posarem en un recipient l’oli, el vinagre, una
mica de sal i pebre i l’alfàbrega i ho passarem tot per la batedora.
Un cop batut, tirarem la salsa per sobre la pinya i les gambes tot
just abans de servir-ho.

Rostit de Festa Major
Restaurant Els Àngels

IngrIngrIngrIngrIngredients:edients:edients:edients:edients:
Pollastre, conill, botifarra, ceba, alls, llorer, sal, pebre, farigola, vi, prunes,
oli d’oliva.

PrPrPrPrPreparepareparepareparació:ació:ació:ació:ació:
Tallem a trossos el pollastre, el conill i la botifarra, i ho salpebrem.
Ho posem en una rostidora, juntament amb la ceba tallada a daus,
els alls, el llorer i la farigola; hi afegim l’oli d’oliva i ho barregem
tot.
Un cop barrejat ho posem a coure al forn i ho anem remenant tot
fins que es faci una massa uniforme.
Un cop ben ros, ho remullem amb vi blanc, hi afegim les prunes
i ho deixem tres minuts més al forn.
Aquest rostit també es pot acompanyar d’unes patates a daus i
uns pinyons. També podem donar un toc especial si hi afegim
unes branques de canyella.
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Prenent un aperitiu abans d’escollir el plat del dia. 1998

Un grup de jazz posa música de New Orleans a la Mostra de 1999
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Polpetó de llom farcit
amb guarnició de bolets
La Cuina de Tots

IngrIngrIngrIngrIngredients:edients:edients:edients:edients:
1 peça de llom sencera sense tallar, diferents classes de bolets, oli, sal, alls,
julivert.

PPPPPererererer al f al f al f al f al farararararciment:ciment:ciment:ciment:ciment:
Tonyina, ous, carn picada, pebrot vermell.

PPPPPererererer a la salsa: a la salsa: a la salsa: a la salsa: a la salsa:
Ceba, pebrot, pastanaga, un got de vi blanc.

Preparació:Preparació:Preparació:Preparació:Preparació:
Obrim el llom de manera que ens quedi com una làmina per tal de
poder farcir-lo. Sofregim la carn amb el pebrot i la tonyina. Coem
els ous fins que estiguin durs. Amb el sofregit i els ous farcim el
llom, posem sal i pebre i ho fiquem al forn a una temperatura de
70º o 80º durant uns ¾  d’hora.
Mentre el llom es rosteix, farem la salsa. Fregirem la ceba, el pebrot
i la pastanaga, tot tallat a daus o rodanxes petites. Hi tirem també
el vi blanc i ho deixem coure. Un cop cuit, ho passem tot pel
colador xinès o per la batedora.
Per a la guarnició, només cal sofregir els bolets tallats a làmines
amb all i julivert fins que estiguin cuits.
Traurem el llom del forn i barrejarem els bolets amb la salsa. Tallem
el llom a làmines d’un dit de gruix aproximadament, tirarem la
salsa per sobre i... llestos per servir i menjar!
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El nombre de serveis que ofereixen els restaurants ha anat creixent any rere any. 1999

Tot a punt per servir els plats. 2000
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Milfulls de porro i salmó
Restaurant La Salut

IngrIngrIngrIngrIngredients:edients:edients:edients:edients:
8 manats de porros, 60 g de salmó fresc, 30 g de mantega, vinagreta de
pebrot.

PrPrPrPrPreparepareparepareparació:ació:ació:ació:ació:
Netegeu els porros i coeu-los en aigua salada. Mentrestant, traieu
l’espina del salmó i talleu-lo a talls prims, sense pell. Unteu un
motlle amb mantega i poseu-hi, un cop salat, una capa de porro i
una altra de salmó, alternativament fins a omplir el motlle. Poseu-
lo al forn per coure’l al bany maria.
Talleu la terrina un cop freda i presenteu-la amb la vinagreta de
pebrot. Es pot acompanyar amb una amanida de créixens i raves.

Mousse de tonyina amb salsa d’escalivada
Restaurant El Molí de Vent

IngrIngrIngrIngrIngredients:edients:edients:edients:edients:
Tonyina, pa, llet, ous, pebrot vermell, albergínia, sal.

PrPrPrPrPreparepareparepareparació:ació:ació:ació:ació:
Traiem l’oli de la tonyina i la triturem amb els ous i el pa que
haurem remullat en llet, prèviament. Aboquem la pasta en un motlle
i deixem que es cogui al bany maria durant, aproximadament, 45
minuts.
Posem els pebrots i les albergínies al forn fins que estiguin
escalivades. Pelem les verdures i les triturem fins que quedi una
salsa lligada. Deixem refredar la mousse i la traiem del motlle. La
servim en un plat i aboquem la salsa, ja freda, per sobre.
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La Mostra es fa les nits de dissabte i diumenge de Festa Major. 2000

Es pot fer un bon àpat per un preu molt assequible. 2000
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Mandonguilles amb sípia
Restaurant Can Boter

IngrIngrIngrIngrIngredients:edients:edients:edients:edients:
600 g de carn picada barrejada de porc i vedella, 2 ous, 2 llesques de pa, all,
julivert, sal, pebre, una mica de vi blanc, sípia, pèsols, pastanagues.

Preparació:Preparació:Preparació:Preparació:Preparació:
Barregeu tots els ingredients fins que n’obtingueu una massa.
Agafeu-ne porcions i feu-ne boletes que enfarinareu amb farina
de blat; després fregiu-les en oli calent.
Feu un sofregit amb tomàquet i ceba. Afegiu-hi la sípia i una
picada d’ametlles, avellanes, all i julivert. Quan la sípia estigui
cuita, poseu-hi les mandonguilles, els pèsols i les pastanagues
tallades petites i deixeu-ho 15 minuts més al foc.

Popets de la costa
amb patates parisenques
Restaurant Can Parera

IngrIngrIngrIngrIngredients:edients:edients:edients:edients:
1 kg de popets, 2 cebes mitjanes, 1 pebrot vermell, 1 pebrot verd, 4
tomàquets madurs, oli d’oliva, 1 kg de patates, sal, llorer i canyella
Per a la picada: 3 o 4 grans d’all, 12 ametlles torrades, 1 bitxo petit (segons
picant), 1 rajolí de ginebra, julivert

Preparació:Preparació:Preparació:Preparació:Preparació:
Posem els popets en una cassola, amb un fons d’oli, el llorer i la
canyella. Quan arrenqui el bull traiem l’aigua que se’n desprèn i
hi afegim una mica més d’oli, la ceba i els pebrots, que
prèviament haurem tallat a trossets petits.
Quan ho tinguem una mica sofregit hi afegim el tomàquet tallat.
Ho deixem a foc viu fins que tot estigui cuit. En una paella fregim
les patates, fins que quedin ben daurades, i les deixem a part.
Fem la picada amb tots els ingredients i una mica d’aigua.
Quan els popets estiguin cuits posem la sal i la picada i ho deixem
coure uns 10 minuts més.
Afegim les patates i deixem que faci xup-xup.
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Una de les últimes edicions del concurs de cuina. 2000

Entaulats al parc i escoltant la música del grup que actua a l’escenari principal. 2001
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Poché de lluç tebi amb salsa tàrtara i nous
Restaurant Parets Llevant Park

Ingredients:Ingredients:Ingredients:Ingredients:Ingredients:
8 rodanxes de lluç, 1 ceba mitjana, 2 pastanagues, 1 porro , ½ branqueta
d’api, 2 fulles de llorer, 100 g de mantega, 100 cl d’oli, sal, 1 l de brou
de peix blanc, 50 g de nous.

Per a la salsa:Per a la salsa:Per a la salsa:Per a la salsa:Per a la salsa:
½ ceba, 2 o 3 cogombrets en vinagre, ½ ou dur, 4 o 5 tàperes, 1
branqueta de julivert, 8 o 10 cullerades de maionesa. Talleu tots els
ingredients a daus ben petits i afegiu-hi la maionesa.

Preparació:Preparació:Preparació:Preparació:Preparació:
Talleu la verdura en juliana i sofregiu-la amb l’oli, la mantega i el
llorer fins que tota la verdura estigui daurada. Un cop daurada, hi
afegim el brou de peix i quan bulli, el lluç. Després, el traurem
de la cassola i el deixarem refredar. El posarem a la safata de
servir i hi afegirem la verdura per sobre, sense el brou, i ho
cobrirem tot amb una capa fina de salsa tàrtara. Hi afegirem les
nous picades i ja està a punt per servir.

Caldereta d’escamarlans amb torradetes
d’all i julivert
Restaurant El Molí de Vent

IngrIngrIngrIngrIngredients:edients:edients:edients:edients:
All, ceba, tomàquet, pebrot verd i vermell, tot escalivat.
Ametlles torrades, pa torrat, oli d´oliva, sal i bitxo.

PrPrPrPrPreparepareparepareparació:ació:ació:ació:ació:
S´ha de passar tot pel morter o la batedora fins a obtenir una
pasta homogènia. Poseu-ho tot en una  cassola de fang, afegiu-hi
un got de vi blanc de baixa graduació i un altre d´aigua. Quan tot
comenci a bullir afegiu-hi els escamarlans, deixeu coure-ho a foc
lent durant deu minuts aproximadament.
Per servir poseu en un plat o safata  unes torrades de pa
impregnades prèviament amb un oli d´all i julivert i passades
pel forn. Afegiu-hi els escamarlans pel damunt. Poseu-hi per
sobre suc d´haver bullit els escamarlans i una picada.
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Fent la degustació de les bones propostes culinàries que ofereixen els restaurants. 2002

Els més petits també s’acosten al parc La Linera per sopar en família. 2002
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Fideuà amb cloïsses
Restaurant El Racó de la Llosa

Ingredients:Ingredients:Ingredients:Ingredients:Ingredients:
Fideus del núm. 1
Cap de rap, crancs petits, peixos petits (per fer el suc).
Gambes pelades, petxines, tomàquets madurs, ceba mitjana, alls, un got
d´oli.

PrPrPrPrPreparepareparepareparació:ació:ació:ació:ació:
En una olla alta es posen el tros de cap de rap, els peixos petits i
els crancs nets, un tomàquet partit per la meitat, la ceba tallada en
quatre trossos, la meitat de l´oli, sal i aigua suficient com per fer
un abundant brou.
S´ha de coure  a foc fort durant 5 minuts i després a foc lent
durant almenys una hora. Transcorregut aquest temps, es cola, es
reserva el brou en un recipient, i es rebutja la resta. En recipients
a part, ratlleu els tomàquets, sense  la pell, i piqueu els alls a
trossos molt petits.
Poseu al foc una paella amb la resta de l´oli, quan sigui calent,
afegiu-hi  els alls i abans que siguin molt daurats, el tomàquet
ratllat. Deixeu-ho ofegar durant dos o tres minuts, afegiu-hi
immediatament els fideus i remeneu-ho  amb una cullera  de pal
durant 5 minuts  a  foc lent.  A continuació afegiu-hi  el brou  fins
que cobreixi un dit  els fideus. Passats 10 minuts s´hi posen les
gambes pelades i les cloïsses i es deixa bullir fins que es
consumeixi el brou i els fideus estiguin  al dente. Deixeu-ho
reposar cinc minuts sense tapar.
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La Mostra permet assaborir l’oferta gastronòmica local en un ambient festiu. 2004

El mariachi Semblanza va crear un clima de complicitat amb el públic l’any 2003



36

Cuixa de porc rostida amb salsa de Porto
i verduretes glacejades
Restaurant Can Parera

IngrIngrIngrIngrIngredients:edients:edients:edients:edients:
1 kg de cuixa de porc, 1 ceba grossa, 2 pastanagues, 2 porros, 1 fulla de
llorer, llard i oli d’oliva, 1 branca de canyella, 4 grans d’all, 250 cl de vi blanc.

Per a la salsaPer a la salsaPer a la salsaPer a la salsaPer a la salsa
1 ceba, 2 pastanagues, 1 porro, 2 grans d’all, 40 g de sucre, 300 cl de Porto,
½ l de brou de rostit de carn.

PrPrPrPrPreparepareparepareparació:ació:ació:ació:ació:
Salpebrem la cuixa i la posem a rostir al forn juntament amb les
verdures tallades a quarts, les espècies, l’oli i el llard, durant 2
hores aproximadament.
A meitat de la cocció hi afegim el vi blanc.
La salsa: fem un sofregit amb les verdures. Hi afegim el sucre i ho
caramel·litzem uns 2 minuts. Hi aboquem el Porto i ho deiem
reduir a la meitat. Afegiu-hi el brou del rostit. Deixeu-ho reduir
fins a textura de salsa (que napi la cullera). Coleu-ho i rectifiqueu-
ho de sal i pebre.
La guarnició (pastanagues, cebetes, xampinyons...): Bulliu les
verdures breument. Escorreu-les i salteu-les amb antiadherent,
amb sucre, mantega i una mica de vinagre de xerès.
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Fent cua per demanar el plat escollit. 2007

Els més previnguts es porten les cadires de casa per fer el sopar a la fresca. 2004
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Canelons de peix i bolets amb beixamel
Restaurant Llevant Park

IngrIngrIngrIngrIngredients:edients:edients:edients:edients:
600 g de peix (mero i rap), 300 g de bolets (barreja), 1 barra de pa, 1 fulla
de llorer, 3 alls, ½ l de llet, 1 got de vi blanc, sal, pebre, nou moscada, 2
cebes.
Per a la beixamel: 250 g de gambes, ½ l de llet, 150 g de mantega, 150 g
de farina, sal, pebre i nou moscada, 1 gotet de xopet de conyac i 1 ceba.

Preparació:Preparació:Preparació:Preparació:Preparació:
Poseu en una cassola els bolets, els 3 alls i una mica d’oli, a foc
lent, i deixeu  que es confitin.
En una altra cassola, poseu-hi el peix, els bolets i un sofregit de
ceba i quan estigui cuit poseu-hi  el vi.
S’ha de posar el pa a remullar amb la llet, afegiu-ho al peix quan
estigui desfet, i rectifiqueu-ho de sal, pebre i nou moscada. Si la
massa queda líquida afegiu-hi una mica més de pa.
Per a la beixamel:
S’ha de sofregir la ceba i quan agafi color afegiu-hi les gambes i
després flamegeu-ho amb el conyac. Quan estigui sec poseu-hi
la mantega i deixeu que es desfaci. Hem de fer el roux una mica
morenet.
En una olla a part, poseu-hi la llet i, quan bulli, tireu-la al roux i
rectifiqueu-ho de sal, pebre i nou moscada. Si voleu que la beixamel
tingui més gust, tritureu les gambes.

Amanida Mar i Muntanya
Rostisseria Racó de Parets

Ingredients:Ingredients:Ingredients:Ingredients:Ingredients:
100 g de còctel de fulles d’amanida, 1 pastanaga fresca, 1 ou dur, 30 g de
pernil dolç, 30 g de tonyina amb oli d’oliva, 30 g de carn de cranc, 30 g de
pollastre (prèviament rostit), 20 g de blat de moro, 10 g de pebrot vermell
fresc, 10 g de pebrot verd fresc, sal, pebre, 1 cullerada d’oli d’oliva verge,
½ cullerada de vinagre de xerès.

PrPrPrPrPreparepareparepareparació:ació:ació:ació:ació:
S’han de tallar i rentar tots els ingredients frescos, un cop ben
nets i escorreguts, incorporeu-hi la resta d’ingredients. Es
barregen a poc a poc i es posen a la nevera.
Heu de servir-ho ben fred.
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S’ha incorporat la Mostra de caire solidari per fer un tast dels plats de diferents cultures. 2007

En les últimes edicions s’han consumit uns dos mil plats de mitjana. 2007
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Els plats presentats a la Mostra
Amanida d’alvocats
Amanida de marisc
Amanida de patates i marisc
Amanida de pollastre amb salsa fresca
Amanida d’estiu
Amanida malaguenya
Amanida de mar i muntanya
Amanida mexicana de pollastre
Amanida de pollastre amb salsa rosa
Amanida Racó
Ànec amb peres
Ànec rostit amb prunes
Assortit d’embotits
Bacallà a la catalana
Bacallà amb gambes estil Ecu
Bacallà amb panses i ou dur
Bacallà amb salsa de la Remei
Braç de gitano de peix
Brandada de bacallà amb torradetes de salmó i anxoves
Braó amb guarniment
Braons al forn
Calamars amb salsa
Calamars amb salsa d’ametlles
Calamars farcits a l’estil de la mare
Calamars farcits mar i muntanya
Calamars farcits de marisc
Caldereta d’escamarlans amb torradetes de julivert
Callos a la madrilenya
Canelons de Can Parera arrebossats amb sala de pebrots escalivats
Canelons de peix i bolets amb beixamel de gambes
Canelons freds de tonyina i cranc
Canya de llom farcida amb puré de poma
Carpaccio de pinya amb gambes i vinagreta d’alfàbrega
Carxofa de rap a la basca
Cassoleta de llenegues amb salmó gratinat
Castell de truites
Garró al forn amb guarnició
Confit d’ànec
Conill al vi
Conill amb allada
Conill amb cargols
Cues de rap a la marinera
Cues de rap a l’ametlla
Cuixa de gall dindi al forn
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Cuixa de pernil rostida al forn amb xampinyons
Cuixa de porc rostida amb salsa de Porto i verduretes glacejades
Cuixa de porc rostida amb pinya
Cuixa de pollastre farcida
Cuixes de pollastre a la cervesa
Cuixes de pollastre amb prunes
Cuixes de pollastre amb samfaina
Cruixent d’escalivada
Delícies de pollastre amb Porto
Entremesos de mar i muntanya
Escaldums
Escalivada amb pop
Especial Miquel Mestret
Farcellets de vedella amb salsa de nous
Fideuà
Fideuà amb petxines
Filet a la truita fumada
Filet de tonyina amb salsa de tomàquet i orenga
Flam de peix amb xampany
Fricandó de vedella amb moixernons
Fricandó amb bolets
Fricandó amb llenegues negres
Galette OT
Gall dindi farcit amb guarniment
Galtes de porc amb entrebancs de mar i muntanya
Gigot a la catalana
Gòndola de pinya amb gambes
Jarret de bou
Jarret de vedella amb bolets
Jarret d’ibèric al cava
Llenguado farcit de salmó a la crema d’alls
Llenguados fregits
Lluç a la basca
Lluç a la marinera
Mandonguilles amb sèpia
Medallons de filet de lletó als quatre pebres
Meló farcit de gambes
Mousse de tonyina amb salsa d’escalivada
Ous i caviar amb arengada fumada
Pasta de full farcida de bolets amb crema
Pastís de bolets
Pastís de carbassó amb salsa de pebrot escalivat
Pastís de peix
Pastís de salmó amb llenegues
Pebrots del piquillo
Pebrots del piquillo amb bacallà i salsa d’all cremat
Pebrots del piquillo farcits de bacallà
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Pebrots del piquillo farcits de salmó i lluç
Pernil a la brasa
Pernil al forn
Peus de porc amb mongetes del ganxet
Peus de porc amb mongetes seques
Pits de pollastre a la muntanyesa
Plat de Festa Major
Pollastre amb escamarlans
Pollastre farcit amb gambes
Pollastre farcit amb patates al caliu
Pollastre xinès agredolç
Pollastró («Picantons») daurats amb verdures de l’hort
Popets de la costa amb patates parisenques
Pouché de lluç tebi amb salsa tàrtara i nous
Rap amb gambes i romesco
Rap amb salsa d’ametlles
Rap rosa
Rodanxes de calamars farcits
Rostit de Festa Major
Rotllets de marisc
Rotlles de pollastre farcits amb gambes
Rotlles de salmó fumat
Salmó fresc al forn
Salmó marinat amb torrades i variants
Sandvitx vegetal amb fruits de mar
Sèpia estofada amb faves
Supremes de salmó al cava
Suquet de calamars
Suquet de rap
Tall rodó (Polpetó) de llom farcit amb guarnició de bolets
Tall rodó (Polpetó) de porc amb guarnició
Tall rodó (Polpetó) de llom
Timbal de pinya tropical amb gambes
Vedella a la cassola amb rovellons
Vedella a la jardinera
Vedella amb bolets

Plats mostra de caràcter solidari 2007Plats mostra de caràcter solidari 2007Plats mostra de caràcter solidari 2007Plats mostra de caràcter solidari 2007Plats mostra de caràcter solidari 2007
Sose magafine (pollastre amb ceba)
Aloko (pollastre amb platan)
Gallo pinto (arròs amb frijoles)
Tabuleh (amanida de cuscus)
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Les imatges dels receptaris de la Mostra
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Els restaurants de la Mostra
Adela. Adela. Adela. Adela. Adela. Can Salgot. Tel. 93 841 69 58. Lliçà d’Amunt

BBBBBona Cuina.ona Cuina.ona Cuina.ona Cuina.ona Cuina. Av. Prat de la Riba, 37. Granollers

Can BCan BCan BCan BCan Boteroteroteroteroter..... Raval, 12. Tel. 93 562 01 55. Parets del Vallès

Can Fart. Can Fart. Can Fart. Can Fart. Can Fart. Ctra. C-17, km 22,6. Parets del Vallès (Ja no existeix)

Can ParCan ParCan ParCan ParCan Parererererera. a. a. a. a. Sant Joan Bosco, 6. Tel. 93 562 12 61. Parets del Vallès

Can Romeu. Can Romeu. Can Romeu. Can Romeu. Can Romeu. Ctra. C-17, km 22,6. Tel. 93 562 18 04. Parets del Vallès

Can Sever. Can Sever. Can Sever. Can Sever. Can Sever. Ctra. C-17, km 22. Tel. 93 562 03 91 · 93 573 01 77. Parets del Vallès

Checa. Checa. Checa. Checa. Checa. Torras i Bages, 1. Tel. 93 562 13 04. Parets del Vallès (Ja no existeix)

CrCrCrCrCrêperie Bêperie Bêperie Bêperie Bêperie Bon Pron Pron Pron Pron Profit. ofit. ofit. ofit. ofit. Barcelona, 74. Granollers

El CelEl CelEl CelEl CelEl Cellerlerlerlerler. . . . . Espronceda, 45 i plaça de l’Era. La Roca del Vallès

El SalerEl SalerEl SalerEl SalerEl Saler..... Riera, 51. Cardedeu

Ecu. Ecu. Ecu. Ecu. Ecu. Av. Catalunya, 139. Parets del Vallès (Ja no existeix)

El Bosc Gran. El Bosc Gran. El Bosc Gran. El Bosc Gran. El Bosc Gran. Ctra. Palau-Caldes, km 9,4. Tel. 93 864 91 37. Caldes de Montbui

El Molí de VEl Molí de VEl Molí de VEl Molí de VEl Molí de Vent.ent.ent.ent.ent. Garbí, 17. Parets del Vallès

El REl REl REl REl Racacacacacó de la Llosa.ó de la Llosa.ó de la Llosa.ó de la Llosa.ó de la Llosa. Montseny, 10. Tel. 93 849 29 90. Granollers

Embotits Guino.Embotits Guino.Embotits Guino.Embotits Guino.Embotits Guino. Polígon industrial Can Barri, 10. Tel. 93 865 69 83. Bigues i Riells

Els Àngels.Els Àngels.Els Àngels.Els Àngels.Els Àngels. Ctra. de Sabadell a Granollers, km 13. Tel. 93 843 91 95. Lliçà de Vall

La BLa BLa BLa BLa Bona Tona Tona Tona Tona Taula.aula.aula.aula.aula. Av. Montserrat, 36. Tel. 93 843 99 27. Lliçà de Vall

La Salut.La Salut.La Salut.La Salut.La Salut. Sant Jaume, 78. Tel. 93 562 03 02. Parets del Vallès

La TLa TLa TLa TLa Tauleta.auleta.auleta.auleta.auleta. Sant Pere, 33. Tel. 93 864 93 09. Palau-solità i Plegamans

LleLleLleLleLlevant Park.vant Park.vant Park.vant Park.vant Park. Tenes, s/n. Tel. 93 562 01 37. Parets del Vallès

Mesón PMesón PMesón PMesón PMesón Peireireireireiral. al. al. al. al. Prat de la Riba, 32. Granollers

Miquel Mestret.Miquel Mestret.Miquel Mestret.Miquel Mestret.Miquel Mestret. Ctra. de Barcelona, Km 10,7. Tel. 93 844 88 05. Santa Eulàlia de Ronçana

Núria.Núria.Núria.Núria.Núria. Barcelona, s/n. Parets del Vallès (Ja no existeix)

PPPPPetit Gourmet.etit Gourmet.etit Gourmet.etit Gourmet.etit Gourmet. Av. Catalunya, 139. Parets del Vallès (Ja no existeix)

RRRRRostisostisostisostisostisseria La Cuina de Tseria La Cuina de Tseria La Cuina de Tseria La Cuina de Tseria La Cuina de Tots.ots.ots.ots.ots. Av. Catalunya, 107. Tel. 93 562 29 00. Parets del
Vallès

RRRRRostisostisostisostisostisseria Rseria Rseria Rseria Rseria Racacacacacó de Paró de Paró de Paró de Paró de Parets.ets.ets.ets.ets. La Mina, 10. Tel. 93 562 40 00 Parets del Vallès

Santa Eulàlia.Santa Eulàlia.Santa Eulàlia.Santa Eulàlia.Santa Eulàlia. Ctra. de Barcelona, s/n. Tel. 93 844 88 05. Santa Eulàlia de Ronçana

Les entitatsLes entitatsLes entitatsLes entitatsLes entitats
Associació de Persones Immigrants de Missirah

Associació de Noves Generacions del poble de Goutta

Associació Solidària amb San Francisco del Norte

Educació per l’Acció Crítica



Els col·laboradors de la Mostra
Aigua del Montseny, SA
Bacardí-Martini España, SA
Begudes J. Hernández
Bodegas Roqueta
Bollería industrial Ripodul S.L.
Cafè en gra
Cafès Montañà, SA
Canals i Casanovas
Casagel, La casa de los congelados
Casmevin, SA
Cava Can Muns
Cava Comte de Queralt
Cava Lacrima Baccus
Cava Marquès de Monistrol
Cava Masia Vallformosa
Cava Recaredo
Cavas Puig Munts
Cerveses San Miguel
Cobega SA – Coca Cola
Codiba, Distribuïdora de Begudes del
Vallès
Comercial Disbet, SL
Congelados Inserte, S.L.
Cooperativa La Progressiva
Crosantel, SA
Cuines Corberó
Damm, SA
Danone, SA
Dicesa
Disbesa
Disnòrdic, SL
Disterri, SA
Distribuciones Terricabras
Distribuidora Ballvega, SA Coca-Cola
Distribuidora Quimet
Drinks Fargo, SA
El Tast de Mollet
Envelats Ballús
Fliselina-Freudenberg, SA
Floristeria El Sol
Floristeria Tin-Ram
Forn de pa Can Murillo
Forn de pa i pastisseria Guàrdia

Freixenet
Freudenberg España SA
Frimart
Fruita Bona, SA
Fruites i verdures Maria
Fruites Paquita
Fruites Sanauja
Fruits Sagarra
Gaggia
Gelats Avidesa
Gelats Brunés
Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental
Helados Camy
Helados La Menorquina
Helados Miko
Jardineria Jaume Codina
Licores DEVA, SA
Marquès de Monistrol
Martini & Rossi
Nutrexpa
Papeles Escudé
Parató Vinícola SA
Pastisseria Antonio Acosta
Pastisseria Barlam
Patates Vallesana
Penedès i Alemany
Portavella i Coma
Postres Pascual
Transports Gueldos
Unió de Botiguers de Parets
Vi J. Sardà
Vins Parés
Xurreria La Floresta
Xurreria L’Espiga d’Or

Col·laboració especial
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