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Lleida per a ’foodies’
DELA PLANA
DELLEIDAFINSAL PIRINEU,FEMUNVlATGEPELS
PRODUCTES
I LA GASTRONOMIA
DE LESTERRES
DE PONENT
LAIAANTONEZ
Cargols a la llauna o coca de
recapte? ~)bviament,les terres de Lleida tenen un receptari molt m6s variat per
oferir-nos i, per aix6, iniciem
una ruta gastron6mica r~pida queens descobrir~ alguns dels seus millors productes, fires i altres propostes
gastronbmiques.A1sud, a la
comarcade les Garrigues,
les orelletes s6n perfectes
per als amants del dolt. Aqul
tamb~produeixen, a partir de
l’oliva arbequina,l’excel.lent
oli d’oliva verge de la DOP
Garrlgues,que, al gener, celebra la Fira de l’Oli de Qualitat VergeExtra, a les Borges Blanques, on es poden
tastar olis de diferents cooperatives. Lleida t6 dues
de les cinc DOPd’olis de
Catalunya, l’altra ~s la DOP
Oli de Siurana, dues zones
on tamb~podreu fer activitats d’oleoturlsme amb
empreses corn Olea Soul, que

organitza visites guiades a
molins, tastos d’oli i esmorzars al camp.
Saborsde la plana
A la comarcade l’Urgell, podreu visitar el Museudel
Tort6 -que t~ IGP prbpia- i
de la Xocolata d’Agramunt,
i hi podreutastar la recepta
del conill a la campesina,
un bon exemplede la varietat de productes que es
troben a la plana de Lleida:
cata menori horta -la recepta porta conill, carxofes
i alberginia-, per6 tamb~

fruita, vi i, evidentment,cargols. Ja sabeuque, a finals de
maig, la capital lleidatana es
lliura a l’Aplee del Caragol,
una festa declarada d’inter6s
nacional. Aqul, a la comarca
del Segri~, tamb~ trobareu
un producte amb DOP:la
Pera de Lleida. I podreuregalar-vos un dinar ambes-

trella Michelin a La Malena,
un restaurant que, des de Gimenells, i arab el xef Josep
Maria Castafio, ofereix una
cuina que reivindica els productes autbctons.
La cassola de tros, una oda
al producte carni, ~s una recepta tradicional del Pla d’Urgell, mentreque a la comarca
de la Noguera, per posar punt
final al Carnaval, celebren la
Festa del Ranxode Ponts,
en qu~ es cuina aquest guisat
de pagbs i s’organitza un mercat de productes alimentaris.
Ens arribem al Pallars Jussh
per degustar un bon allioli de
codony,tipic de la cuina
de muntanya. Aquesta
comarca 6s coneguda
per la Festa dels
Raiers, que al juny
baixen pel riu Noguera Pallaresa,
per6 tamb6per la
ratafia que s’elabora a la Pobla de
Segur, per empreses de llarga tradici6, comLicors Porter, fundadael 1883.
Podemvisitar el Parc
de les Olors de Claverol,
on es conreen plantes arom~tiques arab qu~ es produeix la

ratafia. I, desprds, anar cap a
la f/~brica Ctretze per descobrir corn la cervesa artesana
tambd ha arribat a aquestes
terres, gr~cies a l’empentade
la gent jove.
Diversitatde muntanya
AI Pallars Sobir~, cal tastar la carn d’ovella xisqueta,
una rata aut6ctona d’aquesta
zona, i la girella, un embotit elaborat arab carn de xai i
arr6s que s’est~ recuperant.
Per cert, que aqul tamb~trobareu propostes vinlcoles
ecol6giques i d’alta muntanya, corn les del Celler
Batlliu, a prop de Sort. I,
immersosen el paisatge de
muntanya, disposeu-vos a
tastar plats basats en la carn
-tenen la IGP Vedella dels
Pirineus Catalans-, els estofats, els bolets i els formatges. Si us agradenels de llet
crua, no us podeu perdre la
visita a la formatgeria Mas
d’Eroles, a Adrall, a la comarcade l’Alt Urgell. Aqul
tamb~se celebra la histbrica Fira de FormatgesArtesans de Sant Ermengol, a
l’octubre, a la Seu d’Urgell,
i tenen la DOPFormatge de
l’Alt Urgell i la Cerdanya.Per
cert, que si arribeu a la Vall
d’Aran, no podeu deixar de
tastar una 61ha aranesa, una
sopa ambprima ben reconstituent i d’alta muntanya.
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