VeggieVegan
Barcelona
RESTAURANTS DE CUINA VEGANA,
VEGETARIANA I DE PROXIMITAT

PRESENTACIÓ

Ana Boadas

Ambaixadora “VeggieVegan”

ANA BOADAS

Barcelona, 1982

—

Presentadora i guionista. Col·laboradora
durant vuit temporades del programa
Divendres de TV3.
En aquesta cadena
ha presentat diversos especials, com
La Marató del 2015,
dedicada a les malalties metabòliques.
A la foto, a l’espai
Flax&Kale à Porter,
a l’interior de la
botiga H&M.
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Es considera una persona healthy.
El ritme de vida intrèpid que imposa
la feina periodística i la necessitat
de mostrar una imatge saludable
a través de la televisió fan que cuidi
—sense obsessió— la seva alimentació. L’Ana Boadas gaudeix menjant
tota mena de productes, sobretot
fruita i verdura fresca, però si la
porten a un restaurant on la matèria
primera és d’excel·lent qualitat, no
dirà que no a “un bon tall de pernil
ni a una generosa porció de pastís
de xocolata per postres”, i confessa:
“Sóc molt llaminera”.
La jove presentadora barcelonina
reconeix que no sempre té temps de
fer els àpats quan toca, ni de menjar
tan bé com seria desitjable; per això,
no surt de casa sense haver pres un
bon esmorzar: “Almenys el primer
àpat del dia s’ha de fer bé, combinant làctics, sucs i cereals”. I, al llarg
de la jornada, quan no disposa de
prou estona per entaular-se, pren
snacks saludables, com ara fruita o
entrepans lleugers perquè “no pots
posar-te davant la càmera quan encara estàs fent una digestió pesada”.
L’Ana sap que per sentir-se en
forma cal compaginar l’alimentació
saludable amb l’exercici físic. Per
això, tot sovint practica el running,
ja sigui a la carretera de les Aigües,
vora el mar, al gimnàs o en curses
i mitges maratons. Córrer és una

manera de descobrir la ciutat, com
ho és anar a dinar o a sopar fora i
trobar nous restaurants. “Cada cop
hi ha més i millor oferta healthy a
Barcelona. La guia Veggie Vegan
Barcelona m’anirà molt bé per
descobrir locals que encara no conec
i portar-hi els amics a sopar o a fer
un mos ràpid. Crec que agradarà a
tothom, encara que no siguin vegans
o vegetarians. L’he fullejat i ja he vist
propostes molt interessants. Segur
que la gent que mai no ha estat en
un vegetarià trobarà que el menjar
és saborós i gens avorrit”.
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TESTIMONIS

La cuina de
proximitat,
a debat
Cada vegada és més habitual sentir
a parlar de productes de proximitat,
al mateix temps que creix el nombre
de restaurants barcelonins que els
incorporen a les seves cartes.
Però, a què ens referim quan parlem
de proximitat des de Barcelona?
Quines peculiaritats té la cuina
d’aquests productes? Per saber com
ho veuen, n’hem parlat amb quatre
xefs de renom que hi aposten des
de fa temps.

Xavi Pellicer, Teresa
Carles, Sergi de Meià
i Ada Parellada,
d’esquerra a dreta,
al Parc Agrari del
Baix Llobregat.
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Carxofes del Prat, maduixes del
Maresme, vedella de Girona, molls
de la llotja de Barcelona, etc. Els
plats dels restaurants barcelonins
exhalen l’entorn més proper. Però,
què significa cuina de proximitat
pels xefs que la practiquen?
No tots ho veuen igual. Xavi
Pellicer, xef del Céleri, que acaba
de rebre una estrella Michelin, la
defineix amb una paraula: identitat
o, tal com deia Josep Pla, “la cuina
d’un país és el seu paisatge posat a la
cassola”. A aquest principi s’hi suma
Teresa Carles, cuinera i propietària
del restaurant homònim i del Flax &
Kale, entre d’altres: “Cuinar proximitat vol dir fer servir els productes
de temporada que tenim a l’abast”.
Cuina d’aquí i cuina de temporada
com una oportunitat i una qüestió de compromís. És el que la xef
del Semproniana, Ada Parellada,
anomena “l’opció més sostenible”.
Donar suport a l’entorn amb l’objectiu d’aconseguir una “economia circular”. Defensar el petit productor
cuinant el que cultiva, opina, crea
un “equilibri territorial saludable”.
Ho puntualitza Sergi de Meià,
que prefereix parlar de “producte
de proximitat” i no pas de “cuina
de proximitat”, perquè de cuines, a
Barcelona, diu, n’hi ha moltes, però
el compromís pel que és autòcton no
és sempre ferm a tot arreu. De Meià,
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cuiner preceptor del moviment
Slow Food-Km 0 i xef propietari
del restaurant que duu el seu nom,
ho assimila a tenir sentit comú, el
mateix que el porta a defensar el
territori i el petit productor per la
sostenibilitat del medi més proper.
En aquest sentit, Parellada remarca que cal diferenciar entre el producte fet aquí i el que s’ha fet servir
sempre en la cuina autòctona,
encara que no sigui originari d’aquí.
Aquest seria el cas del bacallà, molt
arrelat a la cuina catalana però que
s’importa d’altres països, això sí,
procurant sempre el menor impacte ambiental. O del plàtan, que es
recull a Canàries perquè produir-lo
aquí desestabilitzaria l’entorn.
Els xefs es mostren oberts a l’ús de
productes forans atesa la demanda
i sempre que aquí no en disposem,
però remarquen que, si bé ja no
podem parlar de pròxims, cal que
siguin ecològics i de comerç just.
“Per mi, és intrínsec”, apunta De
Meià. “Necessito tenir la tranquil·litat que l’impacte natural és mínim
i que l’impacte social en el seu
punt d’origen també”. Per Parellada, és una qüestió de coherència:
importar ingredients que no tenim
assegurant-ne la sostenibilitat
i refusar transportar aliments que
conreem aquí, com podrien ser
els tomàquets.

“Apostar pels productes
de proximitat és fer política:
lluitar des del meu micromon
contra grans indústries que
volen controlar la nostra
manera de menjar.”

SERGI DE MEIÀ
Esplugues, 1977

—

Dirigeix el seu
propi restaurant
homònim, on
presenta una
cuina tradicional
renovada i sota
el concepte de
slow food.
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XAVIER PELLICER
Granollers, 1967

—

Gran defensor dels
productes Km O
i l’agricultura
biodinàmica, és el
xef del restaurant
Céleri, que ha
obtingut una
estrella Michelin
recentment.

“La cuina de proximitat
és l’opció més sostenible.
Defensar el petit productor
cuinant el que cultiva crea
un equilibri territorial
saludable.”

ADA PARELLADA
Granollers, 1967

—

Es va criar entre cassoles a la Fonda Europa
de Granollers. Al Semproniana elabora la
mateixa cuina catalana portada a l’actualitat.

“Proximitat és treballar amb les
persones, tenir-hi contacte, valorar
la feina de cadascú i arribar a crear
una xarxa d’amics proveïdors.”
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“La cuina de proximitat és
el que s’ha fet sempre: fer servir
els productes de temporada
que tenim a l’abast.”

TERESA CARLES
Algerri, 1958

—

Juntament amb
els seus fills, ha
aconseguit difondre
el seu model de
cuina sana a la
ciutat a través dels
seus establiments.
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I, alhora, treballar amb els productors autòctons per aconseguir l’excel·lència dels aliments fets aquí.
Pellicer fa un pas més enllà del
producte en si i es queda amb la part
més humana i propera del tracte directe amb els proveïdors, siguin d’on
siguin: “M’estimo més treballar amb
les persones, tenir-hi contacte, valorar la feina de cadascú, encara que
sigui d’un altre territori”, explica.
Tots ells se senten responsables de
transmetre als seus clients aquesta
sensibilitat que traspua l’ecosistema creat al voltant de la cuina dels
ingredients de l’entorn pròxim.
Parellada reconeix aquesta missió,
que assenyala com la possibilitat de
donar eines als comensals perquè
descobreixin els orígens dels gustos
a través del plat.
“Els cuiners apropem la comarca a la ciutat”, afegeix Pellicer, “i
això, a Barcelona, és més difícil”,
confessa, per la distància més gran
amb l’origen d’algunes matèries
primeres. Aconsegueix, no obstant
això, trobar la connexió amb la
feina que fan les persones amb qui
treballa i, així, crea una xarxa de
proveïdors que arriben a ser amics
perquè l’atenció i preocupació és
mútua: de l’agricultor que es mou
pel que el restaurador necessita a
la seva cuina i del xef que valora i
transmet als seus clients el treball de

qui el proveeix d’aliments. “Si això
és així, el fil conductor no es trenca”,
i aquest ecosistema de proximitat es
manté viu.
Valoren l’esforç de col·lectius com
el moviment Slow Food-Km 0, al
qual cada vegada s’adhereixen més
restaurants. El consideren clau per
apropar els petits productors de
tot el país a la ciutat de Barcelona
a través del mercat que organitzen
setmanalment al Poble-sec, en què
s’estableix una via directa entre el
pagès i el consumidor final.
Els quatre xefs discrepen que això
sigui només una moda i defensen
que es tracta d’un canvi de consciència de la societat. Recorda Teresa
Carles que tota la vida ha fet cuina
de proximitat, sobretot perquè l’any
1979, quan va començar, no hi havia
alternativa. Aquesta persistència
fins avui, d’ella i de molts altres xefs
que han treballat així per naturalesa,
és la mostra que no és una cosa passatgera, sinó una aposta ferma per
l’alimentació de casa nostra. “És fer
política: estic lluitant des del meu
micromon contra grans indústries
que volen controlar la nostra manera de menjar”, reivindica De Meià.
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PLATS VEGETARIANS

Restaurants barcelonins
que inclouen plats sense
carn ni peix, basats en
vegetals, però també en
làctics i ous.

VEGETARIÀ

Aposten pels aliments
de temporada d’origen
més pròxim a la ciutat,
pels petits productors de
la zona i per una cuina
sostenible.

PLATS VEGANS

Opcions 100% vegetals,
sense cap producte
d’origen animal, en
restaurants amb cartes
pensades per a tots
els públics.

VEGÀ

Ni carn, ni peix,
ni ous ni cap
ingredient d’origen
animal. La Barcelona
gastronòmica més
verda.

PROXIMITAT

Establiments
amb consciència
vegetal que no
deixen de banda
ous, formatges,
iogurts i altres
derivats.

VERSIÓN EN CASTELLANO
—
Encontrarás la versión en
castellano al final de la guía

ENGLISH VERSION
—

You’ll find the English version
at the back of the guide

VEGÀ
Bar Celoneta Sangria Bar
Bendita Helena
Cafeteria Santoni
Céleri
Dolce Pizza y Los Veganos
El Café Blueproject
Flax & Kale
La Riera
Macrobiotic Zen
My Pillow
Petit Brot
Quinoa Bar Vegetarià
Sésamo
Teresa Carles

PLATS VEGANS
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VEGETARIÀ
Bendita Helena
Biocenter
Céleri
Flax & Kale
Govinda
La Riera
My Pillow
Quinoa Bar Vegetarià
Rasoterra
Sésamo
Sopa
Teresa Carles
Vegetalia
Terrassa - Jardí / Terraza - Jardín / Terrace - Garden
Wifi / Wifi / Wifi
Celler / Bodega / Wine cellar

Biocenter
Cafè Godot
Can Marc
Can Tresó
Federal
Govinda
Ideal
Inka Burg
Restaurant Sergi de Meià
Rita Blue
Robadora
Salero
Sopa
Vegetalia

PROXIMITAT
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30
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PLATS VEGETARIANS
17
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34
38
41
41
47
48
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51

4 amb 5
Cafè Godot
Can Marc
Can Tresó
Dolce Pizza y Los Veganos
Federal
Ideal
Inka Burg
Iradier
Madame Ramen
Pau Claris 190
Petit Brot
Restaurant Sergi de Meià
Rita Blue
Robadora
Salero
Semproniana

16
19
20
21
23
27
30
31
32
36
39
40
43
43
44
46
47

4 amb 5
Bar Celoneta Sangria Bar
Bendita Helena
Biocenter
Bodega La Peninsular
Cafeteria Santoni
Can Marc
Can Tresó
Céleri
El Café Blueproject
El Fumet de Letamendi
Flax & Kale
Ideal
Iradier
Kaiku
La Castanya
La Riera
Macrobiotic Zen
Madame Ramen
Monocrom
Pau Claris 190
Petit Brot
Quinoa Bar Vegetarià
Rasoterra
Restaurant Sergi de Meià
Robadora
Salero
Semproniana
Sésamo
Teresa Carles

16
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17
18
19
20
20
21
22
24
26
28
30
32
33
33
34
34
36
38
39
40
41
41
43
44
46
47
47
50

Reservat - Zona per a grups / Reservado - Zona para grupos / Private dining - Area for groups
Accés per a persones amb discapacitat / Acceso para personas con discapacidad / Disabled access
Servei a domicili / Servicio a domicilio / Delivery
Aparcament / Aparcamiento / Parking
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PLATS VEGETARIANS

PROXIMITAT

Verdures suculentes

Reivindiquen el gust de les verdures i per les
verdures. En aquest restaurant el producte d’origen animal queda en un segon pla i, transformat
en salses i brous, serveix per realçar l’essència
dels vegetals, els veritables protagonistes. El
projecte de Toni Romero (xef del Suculent) i de
Javier Cotorruelo (propietari) potencia tot allò
que prové de l’hort, d’aquí el terme mujada, una
mesura agrària antiga que es feia servir a Catalunya. Completa el trio d’asos Quim Coll, el xef
que, juntament amb el seu equip, treballa amb
la temporalitat de les millors hortalisses procedents del radi més proper al centre del Raval,
on estan ubicats, amb la intenció d’apropar-les

BENDITA HELENA

VEGÀ

VEGETARIÀ

PROXIMITAT

Bons aliments per al cos i l’esperit

al públic i fer-les suculentes. Es basen en la
classificació biodinàmica dels vegetals en quatre
famílies, en què fonamenten la seva carta: arrel,
fulla, flor i fruit. Aquestes categories marquen el
procés de cultiu de les verdures tenint en compte les fases de la lluna.
De la creativitat i el domini de la tècnica aplicada a aquestes fruites de l’hort, collides en el
moment de màxima esplendor segons la tradició
biodinàmica, en surten plats com l’amanida de
fonoll, poma i cremós de cabra; les nyàmeres
al pil-pil, elaborades amb la pell del bacallà; o
d’altres de més imaginatius com els sin callos,
una adaptació del plat tradicional fet amb peu
de rata i el suc de coure les tripes; o l’entrecot
de col amb bolets. Pel que fa als vins, fugen
dels grans noms i opten pels petits cellers de
producció natural arrelada a la vinya.
EL RAVAL
Rambla del Raval, 45 / 08001 Barcelona
936 815 093 / www.4amb5.com

BAR CELONETA SANGRIA BAR

VEGÀ

Tapes veganes a la Barceloneta

Qui ha dit que no hi pot haver un bar de tapes
veganes? Situat al barri més mariner de Barcelona, el Bar Celoneta va irrompre amb aquesta
particularitat en una zona plena de clàssics bars
de tapes i restaurants de peix i marisc. Si és la
primera vegada que hi aneu, val la pena que
us decanteu per unes broquetes de tempeh de
cigrons i tomàquet sec o unes vegan aliens (minilasanya de carbassó i formatge vegà). I si hi ha
molta gana, té bona fama la carta d’hamburgueses veganes. Com el seu nom indica, són especialistes a preparar sangries, fetes sempre amb vi
ecològic i amb un toc creatiu marca de la casa,
buscant un còctel que maridi amb cada plat.
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LA BARCELONETA
Sevilla, 70 / 08003 Barcelona
931 722 280 / www.bar-celoneta.es

PROXIMITAT

La història del Bendita Helena respira beneïda
passió als quatre vents. L’Ana va deixar el món
de la publicitat perquè adorava la pastisseria.
Després de treballar en un local de referència
fent pastissos, seguia amb la mateixa il·lusió,
però el fet d’utilitzar farines processades o sucres refinats no anava amb ella.
Els primers anys, Bendita Helena era un petit
negoci de pastissos saludables i vegans per
encàrrec i de càtering en general, però, arran
del menjar preparat per al casament de la seva
futura sòcia, la Valeria, van decidir començar
l’aventura del restaurant. Una s’encarrega de la
creació a la cuina i l’altra transforma tota aquesta passió en un tracte acollidor a la sala.
Han creat un concepte, el Comfort Food, una
cuina que busca, segons elles, alimentar el cos
amb nutrients saludables per acabar omplint
l’esperit. És un com un retorn a la cuina dels
avis: senzilla, natural i flexitariana, amb predomini de verdures, llegums, fruites i cereals,

però en aquest cas sense renunciar al peix.
Un 60% dels ingredients són de proximitat, però
no es prescindeix d’elements que aquí no es
produeixen, com ara l’halloumi, el salmó
o l’açaí brasiler.
El resultat són curioses combinacions de diferents parts del món, fruit dels viatges de l’Ana,
la seva recerca i el seu origen veneçolà. Tasteu
els ous criolls al forn amb mongetes negres,
formatge fresc, alvocat i piri-piri, acompanyats
d’una arepa; o la seva Best Veggie Burger, feta
amb xiitake i miso i acompanyada de maionesa
vegana de wasabi, ceba caramel·litzada, fulles
de shiso verd i ruca. A part del menú diari, fan
esmorzars de campionat i un dels brunchs més
saludables i deliciosos de Barcelona.
LES CORTS
Galileu, 261 / 08028 Barcelona
934 912 813 / www.benditahelena.com
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BIOCENTER

PLATS VEGANS

VEGETARIÀ

PROXIMITAT

Bufet lliure saludable

No es pot parlar del Biocenter sense mencionar
el seu clàssic bufet self-service, un concepte
ja molt vist però molt nou quan el restaurant
va obrir les seves portes, el 1980, al Raval, i
més tractant-se d’un restaurant vegetarià. Als
migdies hi ha diferents menús econòmics, amb
el mític bufet d’amanides i entrants vegetarians
(o vegans) com a punta de llança d’una fórmula
que es complementa amb un plat principal a
escollir (normalment basat en llegums, quefir,
tofu o seitan), postres casolanes i altres complements en funció de cada opció.
Darrere del projecte hi trobem la Teresa Do
Como, portuguesa de naixement que va aterrar
a la ciutat el 1977, en un moment on no hi havia

BODEGA LA PENINSULAR

PROXIMITAT

Taverna new style

consciència per a una alimentació sana i el concepte de cuina vegetariana era del tot pioner a
casa nostra. Arran de la necessitat de divulgació d’una vida més sana basada en productes
naturals, biològics i integrals, a través seu va
néixer la primera botiga de productes ecològics
a Barcelona, així com la Fundació Vida Sana,
promotora d’una agricultura biològica amb la
finalitat d’aconseguir una societat més justa i
respectuosa amb el medi ambient.

Com devien ser els antics cellers de la Barceloneta? A la Peninsular es proposen recuperar la
cuina marinera autòctona i no podien fer-ho de
cap més manera que amb peix provinent cada
dia de la llotja, que tenen a pocs metres del local. Proximitat i més! Formen part del moviment
Slow Food-Km 0 i vetllen per la qualitat dels
ingredients amb què treballen i de l’entorn més
proper. Fan cuina tradicional d’arrossos i guisats
(mandonguilles amb salsa, sípia amb ceba…)
que valen molt la pena i en què el protagonista
és el peix, sense pretensions. Preneu-vos unes
canyes i compartiu unes tapes en un ambient
alegre i acollidor, com a les tavernes d’abans!

EL RAVAL
Pintor Fortuny, 25 / 08001 Barcelona
933 014 583 / www.restaurantebiocenter.es

LA BARCELONETA
Mar, 29 / 08003 Barcelona
932 214 089 / www.tabernaycafetin.es

CAFÈ GODOT

PLATS VEGANS

PLATS VEGETARIANS

Cuina per a tots els gustos

Rondeu per Gràcia afamats i no teniu clar què
endrapar? La carta del Godot satisfà els desitjos
dels més llepafils a qualsevol hora del dia. De la
sofisticació a la tradicionalitat. Els plats canvien
literalment de la nit al dia i hi ha opcions per
a tots els gustos: des de les més luxoses, com
unes ostres naturals o amb una salsa d’acompanyament, fins a les més casolanes, com un
bacallà confitat amb sal fumada, samfaina de
verdures i fesolets de Santa Pau, o uns elegants
i frescos musclos amb escabetx de farigola.
Entremig trobem un ventall d’amanides, snacks,
pasta, hamburgueses i entrepans amb opcions
veggies que combinen amb encant productes
de proximitat. De ben segur que faran les delícies de més d’un. Avís: són famosos a Gràcia pels
seus brunchs en dies festius.
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LA VILA DE GRÀCIA
Sant Domènec, 17-19 / 08012 Barcelona
933 682 036 / www.cafegodot.com
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CAFETERIA SANTONI

VEGÀ

PROXIMITAT

La cafeteria vegana

CAN TRESÓ

PLATS VEGANS

PLATS VEGETARIANS

PROXIMITAT

Menús saludables a Gràcia

No és un local estrictament vegetarià ni vegà,
però pel predomini d’opcions d’aquest tipus
entra dins la categoria veg-friendly. I és que tan
sols per servir els aclamats croissants vegans,
farcits de xocolata, ja mereix ser inclòs en
aquesta guia. Demaneu-los calents, passats per
la planxa, o bé un que ve farcit de melmelada
de fruits vermells. Són petits plaers de la vida
urbana que cal saber aprofitar! El Santoni també
ofereix un menú diari vegà de preu ajustat i a
base de cuina de proximitat, dolços sense llet
i ou, i entrepans amb ingredients vegetals.
A l’estiu solen tenir gelats vegans!
EIXAMPLE
Rda. Sant Antoni, 63 / 08011 Barcelona
935 031 743 / www.santoni.cat

CAN MARC

PLATS VEGANS

PLATS VEGETARIANS

PROXIMITAT

Cuina tradicional amb
espai per a vegetarians

Can Marc tant us pot servir de lloc de referència
a l’Eixample Esquerre on gaudir de plats tradicionals de xup-xup com ser un dels punts a tenir
en compte com a restaurant vegà i vegetarià
partint de la cuina mediterrània. A través del
menú i la carta, poden conviure sota un mateix
sostre un garrí confitat amb puré de patata trufada i uns farcellets de carbassó amb formatge
de cabra i cherrys confitats. Un feliç matrimoni
unit per l’aposta pels productes de proximitat,
el toc modern dels plats i els preus assequibles.
Menció especial mereixen els arrossos, sobretot
la paella de marisc.
L’ANTIGA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
Rosselló, 213 / 08008 Barcelona
935 286 019 / www.restaurantecanmarc.com
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La cuina creativa i saludable és la marca de
la casa. A Can Tresó combinen amb encant
ingredients de km 0. Com a resultat, cada setmana elaboren plats diferents que incorporen al
seu menú diari (a tenir en compte si freqüenteu
el barri de Gràcia) o bé a la carta de suggeriments. Tant l’un com l’altra ofereixen opcions
vegetarianes i veganes, com la guisada de mongeta blanca, carbassa, blat de moro i espinacs
o el fricandó de seitan ecològic i bolets. Aquest

ventall de propostes el completen amb tapes
clàssiques, com les braves o les croquetes,
per als qui, deambulant pel concorregut carrer
Astúries, tinguin ganes de fer una canya
i picar alguna cosa més tradicional.
LA VILA DE GRÀCIA
Astúries, 18 / 08012 Barcelona
932 375 395 / www.cantreso.cat
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CÉLERI

VEGÀ

VEGETARIÀ

PROXIMITAT

Homenatge a les verdures

DOLCE PIZZA Y LOS VEGANOS

VEGÀ

PLATS VEGETARIANS

El lloc de les pizzes veganes

A prop de la Sagrada Família hi ha una pizzeria
italiana regentada per italians i amb l’afegit que
és vegana. Lluny de pensar que així la carta es
pot quedar curta, cal elogiar la imaginació del
xef per trobar un ampli ventall d’opcions. Si, alhora, aposteu per una alimentació sana i sostenible amb el planeta, pot acabar sent el vostre
paradís de pizzeria italiana a Barcelona. I és que
més del 80% dels ingredients utilitzats en el dia
a dia són ecològics. I si sou dels que considereu
que el formatge és un element sagrat en qualsevol pizza, no heu de patir, perquè n’hi ha unes
quantes també pensades per a vegetarians.
EL CAMP D’EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA
Hipòlit Lázaro, 34 / 08025 Barcelona
932 131 220 / www.dolcepizzaylosveganos.com

La verdura mana a la cuina d’en Xavier Pellicer.
El xef, amb una llarga trajectòria en restaurants de prestigi, desenvolupa al Céleri el seu
projecte més personal: interpretar vuit verdures
de temporada en tres versions —vegetariana, vegana i amb proteïna animal—, un repte
(més que assolit) que ha merescut una estrella
Michelin recentment. Així, la mongeta tendra
i patata es conjunta amb bolets o amb mandonguilletes; i la coliflor se serveix amb cuscús
i cebetes confitades o bé amb ou o amb ou i
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bacallà. La gràcia d’aquesta cuina és que els
productes parlen per si sols i, de fet, de cara al
comensal. Perquè la cuina del Céleri és oberta i
s’estén fins a les taules dels clients, de manera
que s’estableix un diàleg directe entre el producte i qui se’l menja.
SANT GERVASI-GALVANY
Ptge. de Marimon, 5 / 08021 Barcelona
932 529 594
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EL CAFÉ BLUEPROJECT
Slow food cru

El Café Blueproject va ser el primer restaurant
de Barcelona a practicar cuina crudivegana,
sense coure a més de 42 °C cap ingredient ni
preparació, i a demostrar que així també es pot
fer una cuina creativa i apta per a un paladar
gourmet. El menjar és 100% ecològic i de
proximitat. Compten amb el segell Slow Food i
s’abasteixen de productors del Maresme i el Prat
de Llobregat. I és que, per sobre de tot, fan una
aposta per la sostenibilitat, el medi ambient i la
salut. Els plats dels dos menús setmanals són
autèntics tresors per descobrir, com la pizza
còsmica (amb base deshidratada de blat sarraí
i pastanaga), el bon rotllo (canelons amb farcell
de lli i verdura) o els pastissos sense sucres.
SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA
Princesa 57 / 08003 Barcelona
931 824 371 / www.blueprojectfoundation.org
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VEGÀ

PROXIMITAT

El crudiveganisme,
un retorn als orígens
Entrevista amb el xef Javier Medvedovsky
Javier Medvedovsky és el cuiner que
va posar en marxa el Café Blueproject —restaurant de referència a
Barcelona pel que fa a cuina crudivegana—, autor del llibre Espiritual
Chef —una bíblia en aquesta temàtica— i, en definitiva, una figura clau
del naixement d’aquest moviment
a la ciutat. Actualment, no segueix
vinculat al restaurant, però continua sent una eminència d’aquesta
especialitat culinària, estretament
lligada a una filosofia i un estil de
vida saludables i respectuosos amb
la natura i el medi ambient.
També anomenat raw food, el
crudiveganisme és una alimentació
vegana però basada exclusivament
en productes crus per absorbir tota
l’energia i les propietats de cada
aliment. D’alguna forma, significa
tornar als orígens de l’espècie humana: “Abans no existien restaurants
ni cuines, i els aliments es menjaven
crus. Hi ha una voluntat d’anar a
l’essència del que ens ofereix la
natura i a l’higienisme de l’ésser
humà”, explica.
Es parla d’una cuina crua, però es
permet coure fins a uns 38 o 42 °C,
la temperatura dels rajos de sol que
ens arriben. És perquè “els aliments
que superen la temperatura del sol
es cremen i perden les propietats”.
Per això es fan servir altres tècniques, com ara “deshidratar, germi-

nar llavors, fermentar vegetals, marinar, triturar... O fins i tot es pot fer
una sopa de verdures removent-la
amb la mà, fins a arribar al punt de
temperatura del cos”.
No està en contra de les possibilitats del foc: “És un element sagrat
i el faig servir amb respecte. Però
menjar cru ens aporta un munt de
nutrients que només així es poden
aconseguir, i ens ajuda a prevenir
malalties. Per això està de moda
en el món de l’esport: t’aporta més
energia i més estabilitat”.
En tot cas, per en Javier, “la clau
és intentar menjar el màxim d’aliments frescos perquè conserven
més energia i nutrients”. “Cal vincular-se més amb la natura; cuinar
massa els aliments és prostituir-los”,
afirma. Per ell, “l’essència del raw
food és menjar-te una amanida”.
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EL FUMET DE LETAMENDI

PROXIMITAT

Un clàssic de l’arròs socarrat

Manté l’essència del que abans havia estat el
mític Casa Julia, si bé ara han deixat més de
banda els potajes extremenys de la Julia i se
centren més en els arrossos alacantins que va
introduir en Lluís, l’antic propietari. Els claven!
El Fumet és el lloc on menjar un bon arròs socarrat, elaborat sempre amb producte de mercat. Encara que, si sou més de cosa fina, tasteu
l’arròs del senyoret: exquisit! Com que aquests
plats volen el seu temps, us recomanem que,

FEDERAL

PLATS VEGETARIANS

per anar fent boca, escolliu les croquetes de
gambes amb allada. Veureu com val la pena
l’espera. Els migdies tenen un menú molt
correcte i una terrassa esplèndida per allargar
el cafè a peu del carrer d’Enric Granados.
L’ANTIGA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
Enric Granados, 14 / 08007 Barcelona
934 518 127 / www.elfumetdeletamendi.com

Portar a Barcelona l’estil de vida que duia a Austràlia. Aquest era l’objectiu de Tommy Tang, originari d’aquest país i soci fundador del Federal
Cafè. Menjar sa i fresc i un ambient amb molta
llum. A Barcelona, en dos barris ben cools
—el Gòtic i a Sant Antoni—, tenen dos locals
que s’han fet famosos pels seus brunchs de cap
de setmana a l’ampit dels seus finestrals. Tant
poden incorporar ous amb torrades com bols
de iogurt amb cereals i fruites. Al Federal tenen
clar que la gana no entén d’horaris i que els
paladars són molt selectes i llaminers. Per
això, la cuina no s’atura per preparar-vos el
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Brunch de luxe

que més desitgeu, amb propostes vegetarianes,
veganes i per a celíacs, tal com passa a la seva
terra natal.
EL BARRI GÒTIC
Ptge. de la Pau, 11 / 08002 Barcelona
932 808 171
SANT ANTONI
Parlament, 39 / 08015 Barcelona
931 873 607
www.federalcafe.es
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FLAX & KALE
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VEGETARIÀ

PROXIMITAT

Menjar bé per sentir-se bé

Perquè a la vida no cal ser tan estrictes i un
capritx de tant en tant no fa mal, al Flax & Kale
no renuncien a res! Dels mateixos propietaris
que el Teresa Carles, opten per un tipus de
cuina sana (healthy), anomenada flexitariana,
en què el 80% dels ingredients són plantbased, és a dir només d’origen vegetal, i un
20% de peix blau, que conté greixos saludables.
Saltar-se les normes i passar-se al wild side,
però per menjar bé i sentir-se bé! Què més es
pot demanar? Tasteu la transgressora Tuna Loves Wasabi Burger, una hamburguesa de tonyina
molt ben combinada amb ceba, gingebre i maionesa de wasabi, o el Double BCK Cod, bacallà
negre marinat amb miso i verdures. Treballen
amb superaliments (aliments amb grans concentracions de nutrients) en tota la seva carta
per aconseguir dietes amb tots els nutrients
necessaris i rebutgen sucres, farines refinades i
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greixos animals perquè no encaixen amb la seva
manera de pensar. A més, a la cuina del Flax &
Kale difícilment hi trobareu un microones o una
fregidora. Apliquen coccions no agressives que
respecten les propietats dels ingredients. Hi
podeu esmorzar, dinar, berenar, sopar o fer un
dels populars brunchs. En qualsevol dels àpats
podeu beure els seus sucs fets amb el sistema
cold-pressed, que en redueix l’oxidació. Els
preparen amb fruites, verdures i superaliments
i els refrigeren per mantenir intactes totes les
propietats sense cap mena de tractament.
El Flax & Kale és un bàlsam per al cos!
EL RAVAL
Tallers, 74B / 08001 Barcelona
933 175 664 / www.flaxandkale.com

Teresa Carles i
el flexitarianisme
L’alimentació tradicional més de moda
La Teresa Carles és una pionera a
Catalunya en cuina vegetariana.
De jove es va introduir en aquest
tipus d’alimentació, portant la cuina
tradicional que havia mamat de
petita a la casa familiar d’Algerri (la
Noguera) a un àmbit creatiu, a través de receptes més sanes. Després
d’una llarga trajectòria, que comença a finals dels setanta, explorant
el vegetarianisme i obrint establiments especialitzats, impulsa,
juntament amb el seu fill, Jordi
Barri, el primer restaurant flexitarià
a Barcelona, Flax & Kale.
El flexitarianisme és cuina vegetariana però flexible, és a dir amb
un 80% del producte procedent
de vegetals i un 20% d’animals de
qualitat. En el seu cas, per al Flax &
Kale, van triar fer una cuina flexitariana només amb peix blau perquè
consideren que té un greix de més
qualitat que altres tipus de peix o
carn. “Quan en Jordi, el meu fill, em
va proposar fer un restaurant així,
vam pensar que era una cuina de
futur, molt més enfocada a la salut.
Que és el que volem tots: tenir una
salut de ferro per gaudir al màxim
d’aquesta vida tan curta”, explica.
Malgrat que pugui semblar un concepte molt recent, als anys vuitanta
ja se sentia a parlar de flexitarianisme als Estats Units. La Teresa
rebutja, doncs, que es tracti d’una

moda: “Jo sóc de pagès i allà sempre
es portava una alimentació gairebé
flexitariana, amb abundància de verdures, llegums, cereals i molt poca
carn”, apunta.
Creu que la dieta flexitariana ha
arribat per quedar-se i opina que,
de fet, no és res més que “tornar als
orígens”, quan l’alimentació se centrava més en verdures i llegums que
en la proteïna animal. Però la cuina
flexitariana “és més que una cuina,
és una filosofia”, afegeix la xef, que
creu que va més enllà del producte.
Segons la Teresa, té relació també
amb la manera de cuinar-lo (sense
fregits ni tecnologia que alterin els
valors de l’aliment) i amb un mode
de vida sa (sense fum, amb esport...).
“Crec que és molt més neta la filosofia flexitariana”, sentencia.
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GOVINDA
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VEGETARIÀ

Sabors vegetarians de l’Índia

Ser vegetarià a l’Índia no és cap tendència o
moda, sinó que forma part d’una cultura i religió
mil·lenàries. I el Govinda, inaugurat el 1986, va
ser un dels primers restaurants hindús i vegetarians a Barcelona. El plat estrella és el thali, diferents preparacions en un sol plat: sopa freda,
llenties índies, curris, arròs basmati, tempures
vegetals, salses, pans i fins i tot unes postres.
Però no us perdeu les koftes, unes mandonguilles vegetals amb salsa. Tot el que surt de la

INKA BURG
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Barbacoa a la ciutat

cuina és casolà, com el pa i el seitan, i saben
combinar molt bé salses i espècies. Cada dia hi
ha un menú assequible de tres plats, el primer
dels quals és amanida en format de bufet lliure.
EL BARRI GÒTIC
Pl. Vila de Madrid, 4 / 08002 Barcelona
933 187 729 / www.govinda.es

Menjar carn i verdures al caliu al mig de la ciutat és possible. Així ho demostren a l’Inka Burg,
on cuinen amb carbó vegetal una graellada de
verdures de qualitat servida amb salsa romesco, digna de les millors barbacoes dominicals
de muntanya i ben saludable! Les hamburgueses de 200 o 400 grams amb gust de brasa són
immillorables i tenen versió vegetariana, feta
amb seitan casolà. La seva cuina, diuen, és la
del reconfort: cuina tradicional casolana, de la
que agrada tothom. Trobareu tot tipus de carns
fetes a la brasa, amanides, entrepans variats,
frankfurts i plats per compartir si hi aneu amb
colla. I com en les millors xefles amb amics, podeu acabar l’àpat amb un còctel o un gintònic.
EL PUTXET I EL FARRÓ
Av. República Argentina, 17 / 08023 Barcelona
934 188 244 / www.inkaburg.com

IDEAL
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En qualsevol moment del dia

Ideal per passar-hi la tarda tot berenant pastissos casolans exquisits, ideal per fer-hi un menú
deliciós al millor preu, ideal per anar-hi amb
nens… En aquest local del Poblenou, el nom fa
la cosa i tothom hi troba el seu què, ja siguin els
sucs naturals, l’ambient acollidor, el brownie
o la lasanya veggie. Se’ns acudeixen mil i una
excuses per asseure’ns-hi i passar una estona
amb tranquil·litat a qualsevol hora del dia. Un
altre motiu més per als incrèduls: sapigueu que
el menú del migdia és bo per a la vostra salut
(amanida o crema vegetal i plat del dia amb
opció vegetariana o vegana) i irresistiblement
convenient per a la vostra butxaca (8,50 €!).
EL POBLENOU
Marià Aguiló, 99 / 08005 Barcelona
609 925 455
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IRADIER
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PROXIMITAT

Revitalitzador

Sortir del gimnàs i revitalitzar-se amb una
crema de carbassa i moniato, elaborada a base
de productes de proximitat, no té preu. Aquesta
és la proposta de l’Iradier, un restaurant molt
acollidor, obert a tot el públic en servei continu
(a partir de les 13 h), que forma part d’un centre
d’esport de la zona alta. Esport i alimentació
saludable i respectuosa amb l’entorn, el binomi
perfecte. Per això treballen amb producte

KAIKU

PROXIMITAT

El millor peix de la llotja barcelonina

de temporada i ecològic, amb un menú diari
molt atractiu i una carta que canvia cada tres
mesos i que recorre la cultura gastronòmica
del Mediterrani.
SANT GERVASI-LA BONANOVA
Escoles Pies, 105 / 08017 Barcelona
932 540 055 / www.iradierbarcelona.com

En Rafael Alberdi, cuiner i propietari del Kaiku,
és un home de barri que ha sabut mantenir, a la
seva cuina, l’essència de la Barceloneta d’abans,
més freqüentada per treballadors que per
turistes. Al Kaiku es respira mar i peix, com en
el passat. Tenen el privilegi d’estar situats a 200
metres de la llotja de Barcelona, amb la qual
cosa la qualitat de la matèria primera està assegurada. A més, cultiven al seu propi hort tot
tipus de verdures ecològiques, que fan servir als
plats. La cuina, per tant, s’adapta a l’estacionalitat i a les inclemències del temps que afecten
el mar i la pesca. En destaquen els arrossos, els
culpables que la terrassa s’ompli de gom a gom,
sobretot els caps de setmana assolellats.

LA BARCELONETA
Pl. Mar, 1 / 08003 Barcelona
932 219 082 / www.restaurantkaiku.cat

LA CASTANYA

PROXIMITAT

Tapes alternatives al Gòtic

En ple epicentre del Gòtic més underground
trobem la Castanya, un bar de tapes d’essència
també alternativa: reinterpreten amb originalitat
i sofisticació la cuina local i més tradicional a
partir d’ingredients de l’entorn més proper. De
clàssic, res. El factor sorpresa és rellevant en
aquest local i apareix quan el plat arriba a taula.
Ho comprovareu amb la croqueta de pollastre
amb marsala o amb l’entrama fumada amb allioli
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suau, elaborades amb carns de proximitat. Les
singularitats de la Castanya, però, no s’acaben
aquí. Practiquen el show cooking a la barra, on
preparen els plats freds a la vista dels clients.
EL BARRI GÒTIC
Escudellers, 30 / 08002 Barcelona
936 671 617 / www.barnawood.com
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LA RIERA
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PROXIMITAT

De menú i vegetarià

La paraula clàssic defineix bé la Riera, un dels
primers restaurants vegetarians —amb opcions
veganes— que va obrir als anys vuitanta a
Barcelona, en un moment on la cultura respectuosa amb la vida dels animals i impulsora d’una
cuina més sana i ecològica encara estava poc
estesa. Des de les Corts, a tocar del Camp Nou,
serveixen un menú diari generós (fins a tres plats
a part de les postres!) i bé de preu, ideal per a
la pausa laboral dels migdies. Feu un cop d’ull a
les pizzes, les quiches, la paella de quinoa,
les amanides i els pastissos casolans, tot i que el
millor és deixar-vos guiar en funció dels productes de temporada, comprats de proximitat.

LA MATERNITAT I SANT RAMON
Regent Mendieta, 15 / 08028 Barcelona
650 429 440 / www.vegetarialariera.com

MACROBIOTIC ZEN

VEGÀ

PROXIMITAT

El yin i el yang en el plat

El Macrobiotic Zen va ser el primer restaurant
macrobiòtic de Barcelona i, molt probablement,
també de Catalunya i Espanya. A principis dels
setanta, quan fins i tot ser vegetarià comportava ser vist automàticament com un freak,
va començar el seu camí com una botiga de
productes propis de la cuina japonesa —origen
concret de la cuina macrobiòtica—, que aquí
costaven de trobar, com les algues i el miso, i va
acabar obrint un menjador.
El principi d’aquesta alimentació es basa en
l’equilibri entre aliments yin i yang en cada àpat.
Si es fa bé, ens ajuda a tenir una bona salut, tant
física com espiritual. Però, per fer-ho fàcil, po-

dem dir que tot es basa en una cuina el màxim
de natural possible, ecològica i de proximitat.
Així, els sucres refinats queden eliminats, es
cuina amb olis vegetals naturals, s’evita menjar
verdura i fruita fora de temporada i no es consumeixen productes processats químicament,
entre altres hàbits.
Al Macrobiotic Zen cada dia hi ha un menú amb
diversos primers a escollir (mai no hi falta la
sopa de miso i el suc de pastanaga i poma), un
segon plat combinat (sempre amb verdura crua,
verdura cuita, algues, un llegum i algun tipus de
cereal integral al centre del plat) i postres (no
sabreu quin pastís vegà triar de tants que n’hi
ha a part de mousses i iogurts naturals), totes
casolanes. Ah, i les racions són abundants. Si
algú va dir que la cuina saludable volia dir poca
quantitat al plat, estava equivocat.
SANT ANTONI
Muntaner, 12 / 08011 Barcelona
934 546 023 / www.macrobioticzen.es
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Una cuina en busca
de l’equilibri
Maribel Díaz i els principis
de l’alimentació macrobiòtica
La xef del restaurant Macrobiotic
Zen, Maribel Díaz, no era cuinera
ni vegetariana ni s’havia sentit mai
especialment atreta per l’alimentació saludable abans d’entrar al món
de la cuina macrobiòtica. Tot va ser
arran d’una lesió del seu exmarit, fa
42 anys: “No se li posava bé el menjar amb les medicines que prenia i
va ser conèixer aquest local, que ja
existia com a primer centre macrobiòtic d’Espanya, i al cap de poc
millorar de salut”, explica.
La cuina macrobiòtica té un origen
oriental i consisteix a “trobar l’equilibri entre el yin i el yang en l’alimentació del cos”. Què no falta mai
a l’hora de cuinar? “Tamari (salsa de
soja pura, fermentada naturalment),
oli d’oliva, oli de sèsam, xia, llet de
coco, miso, algues, verdures de temporada, llegums i cereals integrals”.
De fet, els cereals estan considerats
com la base principal diària i, en
general, es promou una alimentació
ecològica, de proximitat i de temporada, tot i que s’utilitzen alguns productes que han de venir de fora. Per
la Maribel, la cuina macrobiòtica “és
una alimentació més neta” i “una
manera d’equilibrar el cos” gràcies a
una base rica d’aliments bàsics.
Sobre l’equilibri entre el yin i el
yang, ho té clar: “Cada persona és diferent. El més important és conèixer
el teu cos i saber què necessita.

Si menges sucre, et costarà pensar; si
tens estrès, no prenguis cafè. Però tot
és subtil i forma part d’una evolució”.
En aquest tipus de cuina es busca
l’equilibri en el plat, fins i tot amb
els sabors. Així doncs, cada ració ha
de portar picant, amarg, dolç, salat
i àcid “perquè cada òrgan s’activa
amb un sabor”. Són “els cinc gustos
universals”. I el segon plat de l’àpat
principal sempre és un combinat que
incorpora tots els elements necessaris de l’alimentació diària amb una
dosi d’algun cereal integral al centre.
I és que “tot va encarat a la salut,
que és l’únic que tenim”, sentencia.
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PROXIMITAT

La reina del ramen

Com el nom indica, aquí hi mana el ramen,
la sopa asiàtica per excel·lència. Podeu triar
des del ramen de miso o soja, amb brou de
porc i pollastre, xiitake i algues wakame, fins a
un de vegetarià, amb tofu i xiitake, passant per
opcions intermèdies com el thai picant, amb
sopa de peix i fideus udon. El plat és complet i
contundent, fet a prova de bomba per passar
una nit ravalejant, però, si us quedeu amb gana,
hi ha entrants com les gyozes o bé podeu passar
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directament a les postres, apostant per un
pastís de formatge, per exemple. Per cert, tot
i ser cuina asiàtica, els encarregats dels fogons
prioritzen comprar la major part dels ingredients de proximitat.
EL RAVAL
Robador, 22 / 08001 Barcelona
937 608 449 / www.madameramen.com
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MONOCROM

PROXIMITAT

Vins i platets selectes

PAU CLARIS 190

PLATS VEGETARIANS

PROXIMITAT

Ambient relaxat

Delicadesa i respecte només d’entrar per la
porta. Aquesta és la filosofia que apliquen al
seu restaurant dos germans, entesos en vi,
experimentats en restauració i amants dels
productes de petit productor. Tot el que tastareu
al Monocrom està escrupolosament escollit
tenint en compte que ha estat produït amb el
màxim mirament per la natura. Amb un tracte
afable i modest, divulguen els vins naturals entre
els seus clients, uns vins que poden costar de
beure si se’n desconeixen les peculiaritats. A la
carta, platets per compartir amb ingredients de
proximitat. La rillette de verat escabetxat és un
imperdible que segur que farà que tingueu ganes
de tornar-hi aviat!

Amor al menjar i al gust és el que desprèn
aquesta parella de restauradors, que va decidir
embarcar-se en el seu propi negoci per posar en
marxa la cuina que els agradava fer, basada en
el producte fresc i de temporada, amb influència
francesa. Aquí cada plat es crea al moment per
respectar al màxim l’essència dels ingredients.
La passió culinària d’en Raphael i la Lizbeth,
els dos propietaris, es trasllada també a la sala
d’aquest restaurant del centre de Barcelona, on
l’atenció és d’allò més càlida. Seure al Pau Claris
190 convida a la conversa relaxada, com si fóssiu
al menjador de casa després d’un dinar exquisit
amb amics.
LA DRETA DE L’EIXAMPLE

SANT GERVASI-GALVANY

Pau Claris, 190 / 08037 Barcelona

Pl. Cardona, 4 / 08006 Barcelona

932 807 766 / www.pauclaris190.com

935 167 302 / www.monocrom.wine

MY PILLOW

VEGÀ

VEGETARIÀ

Alternativa saludable al menjar ràpid

Ningú no ha dit que la cuina vegetariana i saludable hagi d’estar renyida amb el menjar ràpid.
Precisament aquesta és l’essència del My Pillow
de l’Eixample. Tot i que sempre hi trobareu clàssics
com les amanides de quinoa, el bol d’arròs amb
tofu o les veggie burgers, destaquen alguns plats
amb un toc de cuina fusió, com els canelons
arrebossats amb crema de ceba caramel·litzada
amb Pedro Ximénez, l’estofat de filet de soja o els
fiocchi de pera amb gorgonzola. Són opcions que
es poden trobar al menú de preu ajustat del dia,
on també es pot afegir algun dels excel·lents sucs
cold-pressed (premsats en fred) de la casa. Tot i
ser majoritàriament vegetarià, ofereix una selecció
de propostes veganes i, sobretot, també per a
celíacs i intolerants a la lactosa. També podeu demanar “veganitzar” el plat si porta ou o formatge.
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L’ANTIGA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
Villarroel, 227 / 08036 Barcelona
931 374 377 / www.mypillowrestaurantbcn.com
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PETIT BROT

VEGÀ

PLATS VEGETARIANS

Menjar cru és menjar sa

PROXIMITAT

QUINOA BAR VEGETARIÀ

VEGÀ

VEGETARIÀ

PROXIMITAT

Menjar ràpid i saludable no està renyit

Tant el local de Gràcia com el més recentment
obert del carrer Aragó són establiments vegetarians però en format de bar, és a dir amb una
oferta informal de menjar ràpid tot i que fidel
a aquest tipus de cuina. Zoodles, quiches,
woks, amanides, sopes, wraps o hamburgueses
veganes són els protagonistes de la teca, en paral·lel a una generosa carta de sucs, smoothies

i, com a toc dolç, postres 100% veganes, com
l’exquisit pastís de pastanaga. Ideal per fer-hi
un mos al migdia si es té pressa. Per descomptat, al Quinoa Bar els celíacs s’hi sentiran a gust,
amb moltes opcions sense gluten. Finalment,
val la pena destacar que es nota que els propietaris són italians perquè saben fer el cafè i hi ha
llet per a totes les demandes: de soja, d’arròs,
d’avellana i d’ametlla.
LA VILA DE GRÀCIA
Trav. de Gràcia, 203 / 08012 Barcelona
931 129 326
L’ANTIGA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
Aragó, 209 / 08011 Barcelona
931 176 009

Són els reis dels sucs cold-pressed (premsats
en fred) a Barcelona, fets amb verdures i fruites
fresques. Els elaboren davant teu, per consumir-los al moment, no s’envasen mai per tal
de servir-los sense que perdin cap de les seves
propietats. Més enllà de qualsevol moda, la
cuina i l’activisme alimentari van sempre agafats
de la mà al Petit Brot. Promouen una alimentació saludable, sostenible i ètica. Per això tot
és 100% ecològic, 100% crudivegà i majoritàriament de proximitat. Per poder fer cuina
només amb productes crus, entre altres coses
germinen fruits secs i llavors per fer-los més
nutritius i digestius i fan servir mètodes que
no escalfen els aliments per sobre dels 42 °C
per assegurar que tots els enzims i nutrients es
mantenen intactes. Els plats estrella —inclosos
també en les tres opcions de menú diari— són
l’amanida del sol, el duo de falàfels raw i les
minipizzes raw.
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EL RAVAL
Doctor Dou, 10 / 08001 Barcelona
937 689 897 / www.petitbrot.com

RASOTERRA

VEGETARIÀ

PROXIMITAT

100% km 0 i sa

Si us diem que un dels tres socis del restaurant,
Daniele Rossi, també és president de l’associació Slow Food Barcelona i que fins i tot tenen
un hort propi, entendreu la magnitud i el rigor
del Rasoterra en matèria de cuina de km 0 i de
temporada. Per això, els plats estrella de la carta i del menú diari també canvien en funció de
l’època de l’any: a l’hivern, el trinxat d’espigalls
i patates del bufet; a la primavera, els espàrrecs
de Gavà amb salsa teriyaki; a l’estiu, el tàrtar
de tomàquets del seu hort; i a la tardor, el mar
i muntanya d’algues i bolets. Si us hi fixeu, a
través dels noms dels plats s’intueix que el
Rasoterra també és un espai gastronòmic. Un
gran exemple per trencar vells esquemes en
què de manera generalitzada s’associava cuina
vegetariana a cuina avorrida.

EL BARRI GÒTIC
Palau, 5 / 08002 Barcelona
933 186 926 / www.rasoterra.cat
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El moviment Slow Food:
reduint la petjada

RESTAURANT
SERGI DE MEIÀ

Entrevista amb Daniele Rossi

Proximitat fins al moll de l’os! En Sergi és un
ferm defensor dels aliments provinents de
l’entorn més proper. Ha tastat els fogons des de
ben petit, al restaurant de la seva mare a Esplugues, i ha conegut els productes de la terra de
la mà dels seus avis, de Vilanova de Meià. Això
es nota a la seva carta, basada principalment
en la cuina catalana amb filosofia km 0. Amb
els millors ingredients locals recupera receptes
tradicionals i hi aplica el seu toc particular i
renovador. Té un gran respecte pel producte de
temporada i també per la cuina sense presència
d’ingredients d’origen animal. En aquest sentit,
ofereix un menú de degustació completament
vegà. No us perdeu tampoc el menú del migdia,
a un preu assequible per la qualitat que dóna.

Què és Km 0 i què és Slow Food?
Km 0 és un projecte de l’associació
internacional ecogastronòmica
Slow Food, que va néixer a Itàlia
l’any 1989 i que té representació a
més de 120 països de tot el món. Per
formar-ne part, els restaurants han
d’acomplir uns criteris estrictes que
tenen a veure amb l’ús d’aliments
de proximitat.
Si ens centrem en Barcelona,
fins on poden anar els restaurants a buscar productes que
entrin dins els límits del km 0?
Els restaurants es mouen fins que
troben els productes de proximitat
que consideren més adequats per
a la seva cuina dins del radi més
proper possible.
Com va sorgir l’associació Slow
Food a Catalunya i Barcelona?
Fa uns deu anys, en una de les trobades (Terra Madre) que Slow Food fa
periòdicament a Torí.
Creus que estem davant d’una
moda o realment és un canvi
d’hàbits?
Un canvi d’hàbits. Costarà i trigarem
temps a fer el canvi, però el moviment ha arribat per quedar-se.
Creus que la gent està conscienciada?
No, aquí a Catalunya i a Barcelona a
la gent encara li falta molta cultura
de proximitat i sostenibilitat. És una
qüestió de valors.
42

Podem parlar d’una cuina
de proximitat?
No és només un tipus de cuina.
És una manera de relacionar-se
amb la gastronomia i l’alimentació
en general. És una filosofia de vida
i el consumidor ha de ser conscient que pot canviar moltes coses
escollint bé.
El moviment Slow Food-Km 0
rep el suport que es mereix?
A poc a poc, sí. Al districte de
Sants-Montjuïc, per exemple, ens
estan ajudant molt amb el Mercat de
la Terra perquè no volem esdevenir
un mercat hipster, sinó un mercat
de veritat. Estem parlant del concepte d’ecogastronomia, no només
d’ecologia. Volem una gastronomia
bona, neta i justa.
Els xefs i restaurants aposten
per aquest tipus de productes?
Sí, cada cop més. Gràcies a Slow
Food, tenen més vincles amb la terra
i més energia per fer-ne promoció.

PLATS VEGANS

PLATS VEGETARIANS

PROXIMITAT

Filosofia 100% km 0

RITA BLUE

L’ANTIGA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
Aribau, 106 / 08036 Barcelona
931 255 710 / www.restaurantsergidemeia.cat

PLATS VEGANS

PLATS VEGETARIANS

Cuina exòtica al Raval

Un viatge pel món a través de la cuina i sense
moure-us de Barcelona. Aquest és, sens dubte,
un restaurant cosmopolita que us permetrà
degustar les exquisideses més típiques d’arreu
del planeta en una mateixa taula. Cuina exòtica
en el bulliciós barri del Raval i a tocar de les
Rambles. Un guacamole asseguts a la terrassa
de la cèntrica plaça de Sant Agustí, sona bé, no?
A més, fa poc han estrenat una carta completament vegetariana i vegana, en una aposta clara
d’aquest local pel menjar sa. Els còctels posen
el toc de glamour que faltava a tot aquest exotisme. En tenen una trentena llarga de diferents!
EL RAVAL
Pl. de Sant Agustí, 3 / 08001 Barcelona
933 424 086 / www.ritablue.com
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ROBADORA

PLATS VEGANS

PLATS VEGETARIANS

PROXIMITAT

Disseny eclèctic i atractiu

Cuina d’aquí i d’allà, però sobretot cuina sana,
és el que trobareu a la Robadora. Situat al
bell mig del Raval, aquest gastrobar presenta
una carta de tapes d’autor apta per a tots els
gustos. Aquí hi podreu menjar des de clàssics com l’ensaladilla fins a plats vegetarians
i vegans, com una escalivada amb miso o un
tàrtar de verdures. Trieu l’opció que més us
vingui de gust, però no deixeu d’acompanyar-la
amb un dels vins de la seva llarga llista de DO
de Catalunya i de la resta d’Espanya. L’espai ha
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estat dissenyat per especialistes en la matèria
que han sabut crear una atmosfera singular que
encaixa a la perfecció amb l’entorn pintoresc
del barri, més que viu darrere les vidrieres
del restaurant.
EL RAVAL
Robador, 18 / 08001 Barcelona
932 529 639 / www.robadora.com
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SALERO

PLATS VEGANS

Cuines del món amb
aliments de proximitat

Molt abans que el Born fos un esclat de fusió
gastronòmica, naixia Salero, un restaurant amb
consciència pel producte de proximitat i ecològic. Situat enmig de grans tòtems culturals de
la ciutat (Santa Maria del Mar, el Museu Picasso,
Born Centre Cultural), el Salero posa en pràctica
una cuina “viatgera”, com l’anomenen ells, que
mima la verdura i els productes naturals. En
l’entorn càlid i acollidor de l’establiment no hi
tastareu ingredients refinats ni transgènics.
Aquí només hi trobareu peixos salvatges,
verdures de temporada, ous ecològics, sal
marina i un grapat de plats saludables de tot
el món, com les verdures ecològiques al wok
amb cruixent d’alga nori o les gyozes casolanes
vegetarianes.

PLATS VEGETARIANS

PROXIMITAT

SEMPRONIANA

PLATS VEGETARIANS

PROXIMITAT

Cassoles d’ahir i d’avui

Ada Parellada porta la cassola a la sang i així
ho manifesta al seu restaurant. Hi practica una
cuina catalana amb un toc creatiu i amb respecte pel producte de proximitat. Al migdia, un
menú de mercat on té cabuda el receptari més
tradicional: des d’un conill amb xocolata fins a
un capipota amb cigrons. Al vespre, l’originalitat
es destapa amb plats com el macarró farcit de
botifarra negra, el bacallà amb mel i romaní
o l’arròs venere i formatge de Maó. Qui diu
que menjar cuina catalana no pot ser divertit?
Llanceu-vos als menús curiosos com el pícnic,
amb una minibarbacoa a taula, o el sopar
a preu d’edat (fins als 30). Rock’n’roll a la
cuina tradicional!
L’ANTIGA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
Rosselló, 148 / 08036 Barcelona

SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA

934 531 820 / www.semproniana.net

Rec, 60 / 08003 Barcelona
933 198 022 / www.restaurantesalero.com

SÉSAMO

VEGÀ

VEGETARIÀ

PROXIMITAT

Tapes creatives i saludables
per compartir

Passa moltes vegades que anem a un restaurant, que comencem a llegir la carta i ho
voldríem tastar tot, però al final ens hem de
decidir per un primer i un segon. Això és el que
des del Sésamo han volgut combatre gràcies a
un menú de degustació amb set tapes per compartir, pal de paller del restaurant. Tapes com
ara croquetes de ceps, nyoquis de remolatxa i
avellana farcits de gorgonzola, o coliflor al forn
amb salsa de tagín, coriandre, xili verd, pinyons
torrats i magrana. Ho tenen clar: si es comparteix, hi ha més ocasions d’experimentar amb
diferents textures, gustos i, en definitiva, jugar
amb el paladar.
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EL RAVAL
Sant Antoni Abat, 52 / 08001 Barcelona
934 416 411
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SOPA

PLATS VEGANS

VEGETARIÀ

Sopes veganes per a tots els gustos

Per si no queda clar, aquí hi mana la sopa.
Cada dia n’hi ha quatre de diferents a través del
menú, seguint l’estacionalitat dels productes de
km 0. A diferència de la resta de plats, que naveguen entre la cuina vegetariana i vegana, les
sopes sempre són veganes, cuinades amb una
base de ceba o porro a foc lent. Les reines són
la dahl (amb llenties sense pell), la de carbassa
i canyella o la de pastanaga i gingebre, servides
amb bols grans i acompanyades de pa o arròs
integral. No n’hi ha, de carta, i la resta del menú
es compon de dues amanides i tres plats calents que “veganitzen” receptes tradicionals de
tota la vida (llibrets de seitan, trinxat de la Cerdanya amb tempeh...) o s’inspiren en receptes
de tot el món (kitchari, saag paneer, gado-gado,
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tagín...). I, més enllà dels fogons, des del lluminós espai del carrer de Roc Boronat s’organitzen
classes de ioga i, a cada restaurant, hi ha una
botiga de productes ecològics per animar-vos a
cuinar èticament a casa vostra.
EL PARC I LA LLACUNA DEL POBLENOU
Roc Boronat, 114 / 08018 Barcelona
933 095 676
LA DRETA DE L’EIXAMPLE
Provença, 330 / 08037 Barcelona
936 398 567
www.sopa.vg
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TERESA CARLES

VEGÀ

VEGETARIÀ

Creativitat vegetariana
sense perdre les arrels

La Teresa Carles és una institució pel que fa a
cuina vegetariana a Catalunya. El 1979 va obrir
el seu primer restaurant a Lleida, en un temps
en què aquest tipus de cuina era vist com una
dèria amb un punt freakie o hippie. Però ella ha
sabut portar la cuina tradicional i familiar que
ha mamat a casa al terreny vegetarià i saludable, i sempre tenint present la importància de
crear receptes gustoses, imaginatives i innovadores. Inclús els més carnívors poden emocionar-se amb les seves creacions quan posen un
peu al seu local del Raval. Dins de la carta o de
les tres modalitats de menú diari, val la pena
deixar-se emportar per alguns dels seus plats,
influenciats clarament per la tradició, com l’olla
aranesa amb pilota i botifarra negra vegana, o
pels que l’han acompanyat tota la vida, com el
milfulls d’albergínia.
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PROXIMITAT

VEGETALIA

PLATS VEGANS

VEGETARIÀ

De l’horta al plat

A diferència de la majoria, Vegetalia primer va
ser un negoci d’agricultura ecològica i després
un restaurant. Bé, tres restaurants, per ser
exactes, tots ubicats a Ciutat Vella. Avui en dia,
la matèria primera segueix venint majoritàriament del seu hort, al Moianès, complint amb la
filosofia “de l’horta al plat”, clar senyal d’activisme per un món més sostenible. Són especialistes a crear combinacions delicioses de menjar
ràpid vegetarià, amb algunes opcions veganes.
Triomfen els llibrets de seitan i els pastissos
casolans entre clàssics vegetarians com l’hummus, la lasanya de verdures, les hamburgueses
o les pizzes.

EL BARRI GÒTIC
Escudellers, 54 / 08002 Barcelona
933 173 331
EL RAVAL
Pl. Emili Vendrell, 1 / 08001 Barcelona
934 414 876
SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA
Pl. Fossar de les Moreres, s/n / 08003 Barcelona
930 177 256
www.restaurantvegetalia.com

EL RAVAL
Jovellanos, 2 / 08001 Barcelona
933 171 829 / www.teresacarles.com

51

VeggieVegan
Barcelona
VERSIÓN EN CASTELLANO

VEGETARIANOS
Locales con conciencia vegetal
que no prescinden de huevos,
quesos, yogures y otros derivados.

VEGANOS
Ni carne, ni pescado, ni huevos ni
ningún ingrediente de origen animal.
La Barcelona gastronómica más
verde.

PLATOS VEGETARIANOS
Restaurantes barceloneses que
incluyen platos sin carne ni pescado,
a base de vegetales y también de
lácteos y huevos.

PLATOS VEGANOS
Opciones 100% vegetales, sin
productos de origen animal, en
restaurantes con cartas pensadas
para todos los públicos.

PROXIMIDAD
Apuestan por los alimentos de
temporada de origen más próximo
a la ciudad, por los pequeños
productores de la zona y por una
cocina sostenible.
52

4 AMB 5

Reivindican el gusto de las
verduras y por las verduras. En este
restaurante el producto de origen
animal queda en segundo plano y,
transformado en salsas y caldos,
sirve para realzar la esencia de los
vegetales, verdaderos protagonistas
del lugar. El proyecto de Toni
Romero (chef del Suculent) y de
Javier Cotorruelo (propietario)
potencia todo aquello que viene de
la huerta, de ahí el término mujada,
una medida agraria antigua que se
utilizaba en Cataluña. Completa
el trío de ases Quim Coll, el chef
que, junto con su equipo, se adapta
a la temporalidad de las mejores
hortalizas procedentes del radio
más cercano al centro del Raval,
donde están ubicados, con la
intención de que el público las
conozca y las ame. Se basan en la
clasificación biodinámica de los
vegetales en cuatro familias, en
la que fundamentan la carta: raíz,
hoja, flor y fruto. Estas categorías
marcan el proceso de cultivo de las
verduras teniendo en cuenta las
fases de la luna.
De la creatividad y el dominio de
la técnica aplicada a estas frutas
de la huerta, recolectadas en el
momento de máximo esplendor
según la tradición biodinámica,
surgen platos como la ensalada
de hinojo, manzana y cremoso
de cabra; las patacas al pilpil,
elaboradas con la piel del bacalao;
u otros más imaginativos como
los sin callos, una adaptación del
plato tradicional hecha con pies
de rata y el zumo de la cocción de
las tripas; o el entrecot de col con
setas. En cuanto a los vinos, huyen
de los grandes nombres y optan por
las bodegas de producción natural
arraigada a la viña.

BAR CELONETA SANGRIA BAR

¿Quién dice que no puede haber un
bar de tapas veganas? Situado en el
barrio más marinero de Barcelona,
el Bar Celoneta irrumpió con esta
particularidad en una zona repleta de
bares de tapas clásicas y restaurantes
de pescados y mariscos. Si es la

primera vez que vais, vale la pena
que os decantéis por unos pinchos de
tempeh de garbanzos y tomate seco
o unas vegan aliens (minilasañas de
calabacín y queso vegano). Y si tenéis
hambre de verdad, tiene buena fama
la carta de hamburguesas veganas.
Tal y como su nombre indica, son
especialistas en preparar sangrías,
siempre con vino ecológico y con un
toque creativo marca de la casa en
busca de un cóctel que maride con
cada plato.

BENDITA HELENA

La historia del Bendita Helena
respira pasión por los cuatro
costados. Ana dejó el mundo de
la publicidad porque adoraba la
pastelería. Pasó a trabajar en un
local de referencia con mucha
ilusión, pero el empleo de harinas
procesadas o azúcares refinados no
iba con ella.
Durante los primeros años, el
Bendita Helena era un pequeño
negocio de pasteles saludables y
veganos por encargo y de catering
en general, pero, a raíz del banquete
que preparó para la boda de su futura
socia, Valeria, decidieron emprender
la aventura del restaurante. Una se
encarga de la creación en la cocina y
la otra transforma toda esta pasión
en un trato acogedor en la sala.
Han creado un concepto, el
Comfort Food, una cocina que busca,
dicen, alimentar el cuerpo con
nutrientes saludables para saciar
el espíritu. Es como un retorno a
la cocina de los abuelos: sencilla,
natural y flexitariana, con predominio
de verduras, legumbres, frutas
y cereales, pero en este caso sin
renunciar al pescado. Un 60% de
los ingredientes son de proximidad,
pero no se prescinde de elementos
que aquí no se producen, como,
por ejemplo, el halloumi, el salmón
y el açaí brasileño. El resultado son
curiosas combinaciones de diferentes
partes del mundo, fruto de los viajes
de Ana, de su investigación y de su
origen venezolano. No os perdáis los
huevos criollos al horno con alubias
negras, queso fresco, aguacate y
piri-piri, acompañados de una arepa;

o su Best Veggie Burger, hecha con
shiitake y miso y acompañada de
mayonesa vegana de wasabi, cebolla
caramelizada, hojas de shiso verde
y rúcula. Además del menú diario,
ofrecen desayunos de campeonato y
uno de los brunchs más saludables y
deliciosos de Barcelona.

BIOCENTER

No se puede hablar del Biocenter
sin mencionar su clásico bufet
self-service, un concepto que ahora
está muy visto pero que no lo estaba
tanto cuando el restaurante abrió
sus puertas en 1980 en el Raval, y
más tratándose de un restaurante
vegetariano. Al mediodía sirven
varios menús económicos, con
el mítico bufet de ensaladas y
entrantes vegetarianos (o veganos)
como punta de lanza de una fórmula
que se complementa con un plato
principal a escoger (normalmente
basado en legumbres, kéfir, tofu
o seitán), postres caseros y otros
complementos en función de
cada opción.
Detrás del proyecto encontramos
a Teresa Do Como, portuguesa
de nacimiento que aterrizó en la
ciudad en 1977, en un momento
en que no había conciencia de una
alimentación sana y el concepto de
cocina vegetariana era pionero en
nuestro país. A partir de la necesidad
de divulgar los beneficios de una
vida más sana y del consumo de
productos naturales, biológicos e
integrales, impulsó la primera tienda
de productos ecológicos en Barcelona
y también la Fundación Vida Sana,
promotora de una agricultura
biológica que lucha por conseguir una
sociedad más justa y respetuosa con
el medio ambiente.

BODEGA LA PENINSULAR

¿Cómo debían de ser las antiguas
bodegas de la Barceloneta? En La
Peninsular se proponen recuperar
la cocina marinera autóctona y no
podían hacerlo de otra manera que
con el pescado procedente cada
día de la lonja, situada a pocos
metros del local. ¡Proximidad y más!

Forman parte del movimiento Slow
Food-Km 0 y velan por la calidad de
los ingredientes con los que trabajan
y del entorno más cercano. Hacen
cocina tradicional de arroces y
guisados (albóndigas con salsa, sepia
con cebolla…) que valen mucho la
pena y donde el protagonista es el
pescado, sin pretensiones. Tomad
unas buenas cañas y compartid
unas tapas en un ambiente alegre
y acogedor, ¡como en las tabernas
de antaño!

CAFÈ GODOT

¿Rondáis por Gràcia con hambre y
no tenéis claro qué comer? La carta
del Godot satisface los deseos de los
más exigentes a cualquier hora del
día. De lo sofisticado a lo tradicional.
Los platos cambian literalmente de
la noche al día y hay opciones para
todos los gustos: desde las más
lujosas, como unas ostras naturales
o con una salsa de acompañamiento,
hasta las más caseras, como un
bacalao confitado con sal ahumada,
pisto de verduras y alubias de Santa
Pau, o unos elegantes y frescos
mejillones en escabeche de tomillo.
En medio encontramos un abanico
de ensaladas, snacks, pastas,
hamburguesas y bocadillos con
opciones veggies que combinan con
encanto productos de proximidad.
Seguro que harán las delicias de más
de uno. Aviso: son famosos en Gràcia
por sus brunchs en días festivos.

CAFETERIA SANTONI

No es un local estrictamente
vegetariano ni vegano, pero el
predominio de opciones de este
tipo le merece un puesto en la
categoría veg-friendly. Y es que solo
por servir los aclamados croissants
veganos, rellenos de chocolate,
ya merece ser incluido en esta
guía. Pedidlos calientes, pasados
por la plancha; también hay uno
relleno de mermelada de frutos
rojos. ¡Son pequeños placeres de
la vida urbana que hay que saber
aprovechar! Santoni también ofrece
un menú diario vegano de precio
ajustado y a base de cocina de

proximidad, dulces sin leche ni
huevo, y bocadillos con ingredientes
vegetales. ¡En verano suelen tener
helados veganos!

CAN MARC

Can Marc os puede servir como
lugar de referencia en el Eixample
Esquerre donde poneros las botas
con platos tradicionales de chupchup y también como uno de los
puntos a tener en cuenta como
restaurante vegano y vegetariano
de cocina mediterránea. A través
del menú y la carta, pueden convivir
bajo un mismo techo un cochinillo
con puré de patata trufada y unos
saquitos de calabacín con queso
de cabra y cherrys confitados.
Un matrimonio feliz unido por
la apuesta por los productos de
proximidad, el toque moderno de
los platos y unos precios asequibles.
Mención especial merecen los
arroces, sobre todo la paella
de marisco.

CAN TRESÓ

La cocina creativa y saludable es
la marca de la casa. En Can Tresó
combinan con encanto ingredientes
de km 0. Como resultado, cada
semana elaboran platos diferentes
que incorporan en su menú diario
(a tener en cuenta si frecuentáis el
barrio de Gràcia) o bien en la carta
de sugerencias. Tanto una opción
como la otra ofrecen opciones
vegetarianas y veganas, como en el
guisado de judía blanca, calabaza,
maíz y espinacas o el fricandó
de seitán ecológico y setas. Este
abanico de propuestas lo completan
con tapas clásicas, como las bravas
o las croquetas, para los que,
deambulando por la concurrida calle
Asturias, tengan ganas de tomar una
caña y picar algo más tradicional.

CÉLERI

La verdura manda en la cocina de
Xavi Pellicer. El chef, con una larga
trayectoria en restaurantes de
prestigio, desarrolla en el Céleri su
proyecto más personal: interpretar
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ocho verduras de temporada en tres
versiones —vegetariana, vegana y
con proteína animal—, un reto (más
que superado) que recientemente
le ha valido una estrella Michelin.
Así, las patatas con judías verdes
se combinan con setas o con
albóndigas; y la coliflor se sirve con
cuscús y cebollitas confitadas o bien
con huevo o con huevo con bacalao.
La gracia de estos platos es que los
productos hablan por sí solos y, de
hecho, de cara al comensal. Porque
la cocina del Céleri es abierta y llega
hasta las mesas de los clientes,
en un diálogo que se establece
directamente entre el producto y el
comensal.

DOLCE PIZZA Y LOS VEGANOS

Cerca de la Sagrada Familia hay
una pizzería italiana regentada por
italianos y con el añadido de ser
vegana. Lejos de pensar que este
condicionante reduciría la carta,
nos quitamos el sombrero ante
la imaginación del chef, pues el
abanico de opciones es amplio.
Si, además, apostáis por una
alimentación sana y sostenible con
el planeta, puede acabar siendo
vuestro paraíso de pizzería italiana
en Barcelona. Y es que más del 80%
de los ingredientes utilizados en el
día a día son ecológicos. Si sois de
los que consideran que el queso es
un elemento sagrado en cualquier
pizza, podéis estar tranquilos: hay
unas cuantas también pensadas
para vegetarianos.

EL CAFÉ BLUEPROJECT

El Café Blueproject fue el primer
restaurante de Barcelona que
practicó cocina crudivegana, sin
cocer los alimentos a más de 42 °C,
y que demostró que así también se
puede ofrecer una cocina creativa
y a la altura de paladares gourmet.
La comida es 100% ecológica y
de proximidad. Cuentan con el
sello Slow Food y se abastecen de
productores del Maresme y de El Prat
de Llobregat. Y es que, por encima de
todo, apuestan por la sostenibilidad,
el medio ambiente y la salud. Los
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platos de los dos menús semanales
son auténticos tesoros por descubrir,
como la pizza cósmica (con base
deshidratada de trigo sarraceno y
zanahoria), el buen rollo (canelones
con saquito de lino y verdura) o los
pasteles sin azúcares.

EL FUMET DE LETAMENDI

Mantiene la esencia de lo que antes
había sido el mítico Casa Julia,
si bien ahora han dejado de lado
los potajes extremeños de Julia
y se centran más en los arroces
alicantinos que introdujo Lluís, el
antiguo propietario. ¡Los clavan! El
Fumet es el lugar donde degustar
un buen arroz socarrado, elaborado
siempre con producto de mercado.
Aunque si sois más de cosa fina,
probad el arroz del señorito:
¡una exquisitez! Estos platos
requieren su tiempo, por lo que os
recomendamos que, para ir abriendo
el apetito, probéis las croquetas
de gambas al ajillo. Veréis como
vale la pena la espera. Al mediodía
sirven un menú muy correcto;
podéis alargar el café en su terraza,
situada en la concurrida calle Enric
Granados.

FEDERAL

Llevar en Barcelona el estilo de vida
que tenía en Australia. Este era el
objetivo de Tommy Tang, originario
de este país y socio fundador del
Federal. Comer sano y fresco y
un ambiente con mucha luz. En
Barcelona, en dos barrios muy cool
—uno en el Gòtic y el otro en Sant
Antoni—, tienen dos locales que se
han hecho famosos por sus brunchs
de fin de semana en el alféizar de sus
ventanales. Tanto pueden incorporar
huevos con tostadas como cuencos
de yogurt con cereales y frutas.
En el Federal tienen claro que el
hambre puede atacar en cualquier
momento y que los paladares
son muy selectos y golosos. Por
eso, la cocina no se detiene para
prepararos lo que más deseéis, con
propuestas vegetarianas, veganas y
para celíacos, tal como ocurre en su
tierra natal.

FLAX & KALE

Porque en la vida no hay que ser
tan estrictos y un capricho de vez
en cuando no hace daño, ¡en el
Flax & Kale no renuncian a nada!
De los mismos propietarios que el
Teresa Carles, optan por un tipo
de cocina sana (healthy), llamada
flexitariana, en la que el 80% de
los ingredientes son plant-based,
es decir de origen exclusivamente
vegetal, y un 20% pescado azul,
que contiene grasas saludables.
Saltarse las normas y pasarse al
wild side, ¡pero para comer bien y
sentirse bien! ¿Qué más se puede
pedir? Probad la transgresora
Tuna Loves Wasabi Burger, una
hamburguesa de atún muy bien
combinada con cebolla, jengibre y
mayonesa de wasabi, o el Double
BCK Cod, bacalao negro marinado
con miso y verduras. Trabajan
con superalimentos (alimentos
con grandes concentraciones de
nutrientes) en toda su carta para
conseguir dietas con todos los
nutrientes necesarios y rechazan
azúcares, harinas refinadas y grasas
animales porque no encajan con
su forma de pensar. Además, en la
cocina del Flax & Kale difícilmente
encontraréis un microondas o
una freidora. Aplican cocciones
no agresivas que respetan las
propiedades de los ingredientes.
Podéis desayunar, almorzar,
merendar, cenar o tomar uno de sus
populares brunchs. En cualquiera
de las comidas podéis tomar sus
zumos hechos con el sistema coldpressed, que reduce la oxidación.
Los preparan con frutas, verduras
y superalimentos y los refrigeran
para mantener intactas todas las
propiedades sin ningún tipo de
tratamiento. ¡El Flax & Kale es un
bálsamo para el cuerpo!

GOVINDA

Ser vegetariano en la India no es
ninguna tendencia o moda, sino
que forma parte de una cultura y
religión milenarias. Y el Govinda,
inaugurado en 1986, fue uno de
los primeros restaurantes hindús
y vegetarianos de Barcelona. Su

plato estrella es el thali, diferentes
preparaciones en un solo plato:
sopa fría, lentejas indias, curris,
arroz basmati, tempuras vegetales,
salsas, panes e incluso unos
postres. Pero no os perdáis las
koftas, unas albóndigas vegetales
con salsa. Todo lo que llega a la
mesa es casero, como el pan y el
seitán, y saben combinar muy bien
salsas y especias. Cada día hay
un menú asequible de tres platos,
el primero de los cuales es una
ensalada en formato de bufet libre.

IDEAL

Ideal para pasar la tarde merendando
tartas caseras exquisitas, ideal para
tomar un menú delicioso al mejor
precio, ideal para ir con niños… En
este local del Poblenou, el nombre
hace la cosa y todos encuentran su
motivo, ya sean los zumos naturales,
el ambiente acogedor, el brownie o
la lasaña veggie. Se nos ocurren mil
y una excusas para sentarse y pasar
un rato con tranquilidad a cualquier
hora del día. Otro motivo más para
los incrédulos: sabed que el menú
de mediodía es bueno para vuestra
salud (ensalada o crema vegetal y
plato del día con opción vegetariana
o vegana) e irresistiblemente
conveniente para vuestro bolsillo
(¡8,50 €!).

INKA BURG

Comer carne y verduras asadas en
medio de la ciudad es posible. Así lo
demuestran en el Inka Burg, donde
cocinan con carbón vegetal una
parrillada de verduras de calidad
servida con salsa romesco, digna de
las mejores barbacoas dominicales
de montaña y muy saludable.
Las hamburguesas de 200 o 400
gramos con sabor a brasa son
inmejorables y tienen versión
vegetariana, hecha con seitán
casero. Su cocina, dicen, reconforta:
cocina tradicional casera, de la que
gusta a todo el mundo. Encontraréis
todo tipo de carnes hechas a
la brasa, ensaladas, bocadillos
variados, frankfurts y platos para
compartir si vais en grupo. Y, como

en las mejores reuniones con
amigos, podéis acabar tomando un
cóctel o un gin-tonic.

IRADIER

Salir del gimnasio y revitalizarse con
una crema de calabaza y boniato,
elaborada a base de productos
de proximidad, no tiene precio.
Esta es la propuesta del Iradier, un
restaurante muy acogedor, abierto a
todo el público en servicio continuo
(a partir de las 13 h), que forma
parte de un centro deportivo de la
zona alta. Deporte y alimentación
saludable y respetuosa con el
entorno, el binomio perfecto. Por
eso trabajan con producto de
temporada y ecológico, con un menú
diario muy atractivo y una carta
que cambia cada tres meses y que
recorre la cultura gastronómica del
Mediterráneo.

KAIKU

Rafael Alberdi, cocinero y propietario
del Kaiku, es un hombre de barrio que
ha sabido mantener en su cocina la
esencia de la Barceloneta de antaño,
más frecuentada por trabajadores
que por turistas. En el Kaiku se
respira mar y pescado, como en el
pasado. Tienen el privilegio de estar
situados a 200 metros de la lonja
de Barcelona, con lo cual la calidad
de la materia prima está asegurada.
Además, cultivan en su propio huerto
todo tipo de verduras ecológicas
que utilizan luego en los platos. La
cocina, por lo tanto, se adapta a la
estacionalidad y a las inclemencias
del tiempo que afectan al mar y a
la pesca. Destacan sus arroces, los
culpables de que en la terraza no
quepa ni un alma, sobre todo durante
los fines de semana soleados.

LA CASTANYA

En pleno epicentro del Gòtic más
underground encontramos La
Castanya, un bar de tapas de esencia
también alternativa: reinterpretan
con originalidad y sofisticación la
cocina local y más tradicional a
partir de ingredientes del entorno

más cercano. De clásico, nada. El
factor sorpresa es relevante en este
local y se produce cuando el plato
llega a la mesa. Lo comprobaréis con
la croqueta de pollo con marsala o
con la entrama ahumada con alioli
suave, elaboradas con carnes de
proximidad. Las singularidades de La
Castanya, sin embargo, no terminan
aquí. Practican el show cooking en
la barra, donde preparan los platos
fríos a la vista de los clientes.

LA RIERA

El adjetivo clásico define bien
a La Riera, uno de los primeros
restaurantes vegetarianos —con
opciones veganas— que abrió en
los ochenta en Barcelona, en un
momento en que el respeto por
la vida de los animales y la cocina
sana y ecológica no estaban tan
extendidos como ahora. Desde
el barrio de Les Corts, al lado del
Camp Nou, sirven un menú diario
generoso (¡hasta tres platos además
del postre!) y bien de precio, ideal
para la pausa laboral del mediodía.
Echadle un ojo a las pizzas, las
quiches, la paella de quinoa, las
ensaladas y los pasteles caseros,
aunque lo mejor es dejarse guiar
en función de los productos de
temporada.

MACROBIOTIC ZEN

El Macrobiotic Zen fue el primer
restaurante macrobiótico de
Barcelona y, probablemente,
también de Cataluña y España. A
principios de los setenta, cuando ser
vegetariano implicaba ser visto como
un freak, comenzó su andadura
como tienda de productos propios
de la cocina japonesa —origen de
la cocina macrobiótica—, entonces
difíciles de encontrar aquí, como las
algas y el miso, para luego terminar
abriendo un comedor.
El principio de esta alimentación
se basa en el equilibrio entre
alimentos yin y yang en cada plato.
Si se hace bien, nos ayuda a tener
una buena salud, tanto física como
espiritual. Simplificando, podemos
decir que todo se basa en una
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cocina lo más natural posible,
ecológica y de proximidad. Así, los
azúcares refinados desaparecen,
se cocina con aceites vegetales
naturales, se evita comer verdura
o fruta fuera de temporada y no se
consumen productos procesados
químicamente, entre otros hábitos.
En el Macrobiotic Zen cada día se
sirve un menú con varios primeros a
elegir (nunca falta la sopa de miso y
el zumo de zanahoria y manzana), un
segundo plato combinado (siempre
con verdura cruda, verdura cocida,
algas, una legumbre y algún tipo
de cereal en el centro del plato) y
postres (os va a resultar complicado
elegir entre tantos postres veganos,
mousses y yogures naturales), todos
ellos caseros. Ah, y las raciones
son abundantes. Si alguien dijo
que la cocina saludable quería
decir quedarse con hambre, estaba
equivocado.

MADAME RAMEN

Como su nombre indica, aquí
manda el ramen, la sopa asiática
por excelencia. Podéis escoger
desde el ramen de miso o soja,
con caldo de cerdo y pollo,
shiitake o algas wakame, hasta uno
vegetariano con tofu y shiitake,
pasando por opciones intermedias
como el thai picante, con sopa de
pescado y fideos udon. El plato es
completo y contundente, hecho
a prueba de bomba para pasar
una noche en el Raval, pero, si os
quedáis con hambre, hay entrantes
como las gyozas y también postres
(recomendamos el pastel de
queso). Por cierto, aunque es
cocina asiática, los encargados
de los fogones priorizan comprar
la mayoría de los ingredientes de
proximidad.

MONOCROM

Delicadeza y respeto nada más
entrar por la puerta. Esta es
la filosofía que aplican en su
restaurante dos hermanos,
entendidos en vino, experimentados
en restauración y amantes de los
productos de pequeño productor.
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Todo lo que probaréis en el
Monocrom está escrupulosamente
escogido teniendo en cuenta que
ha sido producido con el máximo
respeto por la naturaleza. Con un
trato afable y modesto, divulgan
los vinos naturales entre sus
clientes, unos vinos que pueden
costar de beber si se desconocen
sus particularidades. En la carta,
platillos para compartir con
ingredientes de proximidad. La
rillette de caballa escabechada es un
imperdible que seguro que os hará
entrar ganas de volver pronto.

MY PILLOW

Si pensáis que la cocina vegetariana
y saludable está reñida con la
comida rápida, aquí estamos
nosotros para sacaros del error.
Esta es precisamente la esencia del
My Pillow, en el Eixample. Aunque
siempre encontraréis clásicos como
las ensaladas de quinoa, el bol de
arroz con tofu o las veggie burgers,
destacan algunos platos con un
toque de cocina fusión, como los
canelones rebozados con crema
de cebolla caramelizada al Pedro
Ximénez, el estofado de filete de soja
o los fiocchi de pera con gorgonzola.
Son opciones que encontramos
en el menú del día, de precio
ajustado, al que también podemos
añadir alguno de los excelentes
zumos cold-pressed (prensados
en frío) de la casa. A pesar de ser
mayoritariamente vegetariano,
ofrece una selección de propuestas
veganas y, sobre todo, también para
celiacos e intolerantes a la lactosa.
También podéis pedir “veganizar” el
plato si lleva huevo o queso.

PAU CLARIS 190

Amor por la comida y por el gusto
es lo que desprende esta pareja de
restauradores, Raphael y Lizbeth,
que decidieron embarcarse en
su propio negocio para poner en
marcha la cocina que les gustaba
hacer, basada en el producto fresco
y de temporada, con influencia
francesa. Aquí cada plato se crea al
momento respetando la esencia de

los ingredientes. La pasión culinaria
de los dos propietarios se traslada
también a la sala de este restaurante
del centro de Barcelona, donde
la atención es de lo más cálida.
Sentarse en el Pau Claris 190 invita
a la conversación relajada, como si
estuvieseis en el comedor de casa
después de una comida exquisita
con amigos.

supuesto, en el Quinoa Bar los
celiacos se sentirán a gusto, ya
que ponen a su alcance muchas
opciones sin gluten. Por último,
vale la pena destacar que se nota
que los propietarios son italianos
porque dominan los secretos del
buen café y tienen leche para todas
las demandas: de soja, de arroz, de
avellana y de almendra.

PETIT BROT

RASOTERRA

Son los reyes de los zumos coldpressed (prensados en frío) en
Barcelona, hechos con verduras
y frutas frescas. Los preparan
delante de ti, para consumirlos al
momento, y no se envasan para
que no pierdan ninguna de sus
propiedades. Más allá de toda moda,
la cocina y el activismo alimentario
van de la mano en el Petit Brot.
Promueven una alimentación
saludable, sostenible y ética. Por
eso todo es 100% ecológico, 100%
crudivegano y mayoritariamente
de proximidad. Para poder cocinar
con productos crudos, entre otras
cosas germinan frutos secos y
semillas, más nutritivos y digestivos,
y utilizan métodos que no calientan
los alimentos por encima de los
42 °C; así se aseguran que todas las
enzimas y nutrientes se mantengan.
Los platos estrella —incluidos
también en las tres opciones del
menú diario— son la ensalada del
sol, el dúo de falafels raw y las
minipizzas raw.

QUINOA BAR VEGETARIÀ

Tanto el local de Gràcia como el
más reciente de la calle Aragó son
establecimientos vegetarianos, pero
en formato de bar, es decir, con una
oferta informal de comida rápida,
aunque fiel a este tipo de cocina.
Zoodles, quiches, woks, ensaladas,
sopas, wraps o hamburguesas
veganas son los protagonistas del
festín, en paralelo a una generosa
carta de zumos, smoothies y,
como toque dulce, postres 100%
veganos, como el exquisito pastel
de zanahoria. Ideal para picar algo
a mediodía si se tiene prisa. Por

Basta que os diga que uno de los
tres socios del restaurante, Daniele
Rossi, también preside la asociación
Slow Food Barcelona y que tienen
incluso un huerto propio para que
os hagáis una idea de la magnitud
y el rigor del Rasoterra en materia
de cocina km 0 y de temporada.
Los platos estrella de la carta y del
menú diario cambian en función
de la época del año: en invierno,
trinxat de patatas y espigalls del
bufet; en primavera, espárragos de
Gavà con salsa teriyaki; en verano,
tartar de tomates de su huerto; y
en otoño, mar y montaña de algas y
setas. Fijaros que los nombres de los
platos ya sugieren que el Rasoterra
es un espacio gastronómico, un gran
ejemplo que desmonta los viejos
esquemas que asociaban de forma
generalizada cocina vegetariana a
cocina aburrida.

RESTAURANT SERGI DE MEIÀ

¡Proximidad hasta la médula! Sergi
de Meià es un firme defensor de los
alimentos procedentes del entorno
más cercano. En el restaurante
de su madre, en Esplugues de
Llobregat, aprendió a jugar entre
fogones; a sus abuelos de Vilanova
de Meià les debe el conocimiento
de los productos de la tierra.
Esto se nota en su carta, basada
principalmente en la cocina
catalana con filosofía km 0. Con
los mejores ingredientes locales
recupera recetas tradicionales y
les aplica su toque particular y
renovador. Tiene un gran respeto
por el producto de temporada
y también por la cocina sin
ingredientes de origen animal.

En este sentido, ofrece un menú
de degustación completamente
vegano. Tampoco os perdáis el
menú de mediodía, a un precio
asequible por la calidad que ofrece.

RITA BLUE

Un viaje por el mundo a través
de la cocina y sin moveros de
Barcelona. Este es, sin duda, un
restaurante cosmopolita que os
permitirá degustar las exquisiteces
más típicas de todo el planeta en
una misma mesa. Cocina exótica
en el bullicioso barrio del Raval y al
lado de las Ramblas. ¿A que suena
bien un guacamole sentados en la
terraza de la céntrica plaza de Sant
Agustí? Además, hace poco han
estrenado una carta completamente
vegetariana y vegana, en una
apuesta clara por la comida sana.
Los cócteles ponen el toque de
glamour que faltaba a todo este
exotismo. ¡Tienen una treintena larga
de propuestas diferentes!

ROBADORA

Cocina de aquí y de allá, pero
sobre todo cocina sana, es lo
que encontraréis en el Robadora.
Situado en medio del Raval, este
gastrobar presenta una carta de
tapas de autor apta para todos los
gustos. Aquí podréis comer desde
clásicos como la ensaladilla hasta
platos vegetarianos y veganos,
como una escalivada con miso o
un tartar de verduras. Escoged la
opción que más os apetezca, pero
no dejéis de acompañarla con uno
de los vinos de su larga lista de DO
de Cataluña y del resto de España.
El espacio ha sido diseñado por
especialistas en la materia que han
sabido crear una atmósfera singular
que encaja a la perfección con el
entorno pintoresco del barrio, más
que vivo detrás de las vidrieras del
restaurante.

SALERO

Mucho antes de que el Born fuese
un estallido de fusión gastronómica
nacía el Salero, un restaurante

con conciencia por el producto de
proximidad y ecológico. Situado en
medio de grandes tótems culturales
de la ciudad (Santa María del Mar,
el Museo Picasso, Born Centro de
Cultura y Memoria), el Salero pone
en práctica la cocina “viajera”, tal
y como ellos la denominan, que
mima la verdura y los productos
naturales. En el entorno cálido y
acogedor del establecimiento no
encontraréis ingredientes refinados
ni transgénicos. Aquí solo hay
pescados salvajes, verduras de
temporada, huevos ecológicos,
sal marina y un puñado de platos
saludables de todo el mundo, como
las verduras ecológicas al wok con
crujiente de alga nori o las gyozas
caseras vegetarianas.

SEMPRONIANA

Ada Parellada lleva la cazuela en
la sangre y así lo manifiesta en su
restaurante. Practica una cocina
catalana con un toque creativo y
con respeto por el producto de
proximidad. A mediodía, un menú
de mercado donde tiene cabida el
recetario más tradicional: desde
un conejo con chocolate hasta un
capipota con garbanzos. Por la
noche, la originalidad se destapa
con platos como el macarrón
relleno de butifarra negra, el
bacalao con miel y romero o el arroz
venere y queso de Mahón. ¿Quién
dice que comer cocina catalana
no puede ser divertido? Lanzaros a
los menús curiosos como el pícnic,
con una minibarbacoa en la mesa,
o la cena a precio de edad (hasta
los 30). ¡Rock’n’roll en la cocina
tradicional!

SÉSAMO

Pasa con frecuencia: vamos a un
restaurante, comenzamos a leer la
carta y lo querríamos probar todo,
pero al final no nos queda otra que
decidirnos por un primero y un
segundo. Eso es lo que tratan de
combatir desde el Sésamo con un
menú degustación de siete tapas
para compartir, la gran apuesta
del restaurante. Tapas como las
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croquetas de setas, los ñoquis de
remolacha y avellana rellenos de
gorgonzola, o la coliflor al horno con
salsa de tajín, cilantro, chili verde,
piñones tostados y granada. Lo
tienen claro: compartiendo se tienen
más ocasiones de experimentar con
diferentes texturas y gustos y, en
definitiva, de jugar con el paladar.

SOPA

Por si no ha quedado claro, esto
va de sopas. Cada día hay cuatro
distintas en el menú siguiendo la
estacionalidad de los productos
km 0. A diferencia del resto de
platos, que navegan entre la cocina
vegetariana y la vegana, las sopas
siempre son veganas, cocinadas a
fuego lento con una base de cebolla
o puerro. Las reinas son la dahl (con
lentejas peladas), la de calabaza
y canela o la de zanahoria y
jengibre, servidas en boles grandes
y acompañadas de pan o arroz
integral. No hay carta y el resto del
menú se compone de dos ensaladas
y tres platos calientes que
“veganizan” recetas tradicionales
de toda la vida (libritos de seitán,
trinxat de La Cerdanya con
tempeh…) o se inspiran en recetas
de todo el mundo (kitchari, saag
paneer, gado-gado, tajín…). Y,
más allá de los fogones, des del
luminoso espacio en la calle Roc
Boronat, se organizan clases de
yoga; en cada restaurante hay,
además, una tienda de productos
ecológicos para animaros a cocinar
éticamente en casa.

TERESA CARLES

Teresa Carles es una institución en
el ámbito de la cocina vegetariana
en Cataluña. En 1979 abrió su primer
restaurante en Lleida, en un momento
en que este tipo de cocina era visto
como una excentricidad con un punto
freakie o hippie. Pero ella ha sabido
llevar la cocina tradicional y familiar
que aprendió en casa al terreno
vegetariano y saludable, sin olvidar la
necesidad de crear recetas apetitosas,
imaginativas e innovadoras. Incluso los
más carnívoros pueden emocionarse
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con sus creaciones cuando ponen un
pie en su local del Raval. Dentro de
la carta o de sus tres modalidades
de menú diario, vale la pena dejarse
llevar por algunos de sus platos,
influenciados claramente por la
tradición, como la olla aranesa con
pilota y butifarra negra vegana, o por
los que la han acompañado toda la
vida, como el milhojas de berenjena.

VeggieVegan
Barcelona
ENGLISH VERSION

VEGETALIA

A diferencia de la mayoría, el
Vegetalia primero fue un negocio de
agricultura ecológica y después un
restaurante. Bueno, tres restaurantes,
para ser exactos, todos ellos situados
en el distrito de Ciutat Vella. Hoy en
día, la materia prima sigue llegando
mayoritariamente de su huerta,
en el Moianès, cumpliendo así con
la filosofía “de la huerta al plato”,
una clara muestra de activismo
por un mundo más sostenible. Son
especialistas en crear combinaciones
deliciosas de comida rápida
vegetariana, con algunas opciones
veganas. Triunfan los libritos de
seitán y los pasteles caseros entre
clásicos vegetarianos como el
humus, la lasaña de verduras, las
hamburguesas o las pizzas.

VEGETARIAN
Vegetable-focused restaurants that
also work with eggs, cheese, yoghurt
and similar products.

VEGAN
No meat, fish, eggs or other
ingredient of animal origin.
Barcelona’s greenest gastronomy.

VEGETARIAN DISHES
Restaurants that offer dishes
without meat or fish, prepared with
vegetables, milk products or eggs.

VEGAN DISHES
Restaurants that offer 100%
plant-based options made without
products of animal origin, but
otherwise have a menu aimed at the
general public.

LOCALLY SOURCED
Restaurants committed to seasonal
ingredients sourced from smallscale producers in the city’s
surrounding areas and a sustainable
approach to cooking.

4 AMB 5

The restaurant champions a love
for vegetables and their flavours.
Here products of animal origin take
on a supporting role. Turned into
sauces and stock, they enhance
the essence of the vegetables—the
true stars. The project helmed by
Toni Romero (chef at Suculent) and
Javier Cotorruelo (owner) revolves
around the vegetable garden—
hence the term mujada, an old
farming measurement once used
in Catalonia. Quim Coll completes
this winning trio. The chef and his
team work with the best seasonal
vegetables from the immediate
surroundings of the Raval, where
the restaurant is located, so that
customers can get to know and
appreciate them. The biodynamic
classification of vegetables into four
families —root, leaf, flower and
fruit—provides the foundation on
which they build their menu. These
categories, along with the phases of
the moon, determine the way the
vegetables are grown.
Creativity and consummate craft
turn these garden vegetables—
harvested in their prime according
to biodynamic tradition—into
dishes like fennel, apple and creamy
goat cheese salad; Jerusalem
artichokes in pil-pil sauce made
with salt cod skin; or more
imaginative fare like sin callos, a
twist on traditional tripe made
with peus de rata (a type of coral
mushroom) and the tripe’s cooking
liquid; or cabbage and mushroom
fillet. In terms of wine, they steer
away from big names and opt for
natural wineries whose production
is closely linked to the vineyard.

BAR CELONETA SANGRIA BAR

Who says tapas can’t go vegan?
Located in the city’s most maritime
neighbourhood, Bar Celoneta
brought this original concept to an
area full of classic tapas bars and
seafood restaurants. If it’s your first
time here, try the chickpea tempeh
and sundried tomato skewers or
the “vegan aliens” (mini lasagnes
with courgette and vegan cheese).

And if you’re really hungry, the
vegan burger menu comes highly
recommended. As the name
suggests, sangria is the house
speciality, made with organic wine
and signature creativity to find the
right cocktail for every dish.

BENDITA HELENA

The story of Bendita Helena is a tale
of passion. Ana left the advertising
world, because she loved pastrymaking. She was very excited when
she got a job at a well-known spot,
but using processed flour and
refined sugar didn’t sit well with her.
During its early years, Bendita
Helena was a small pastry business
that made healthy vegan cakes to
order and offered catering services.
However, after Ana prepared
the food for the wedding of her
future business partner, Valeria,
the two women decided to open a
restaurant. One of them helms the
creative kitchen while the other
channels that passion into creating
a warm, cosy dining experience.
They’ve come up with a Comfort
Food concept that seeks to nourish
the body with healthy nutrients in
order to satiate the spirit. It marks a
return to good old-fashioned homecooking: simple, natural, flexitarian
food with an emphasis on vegetables,
legumes, fruits and grains, but that
also embraces fish. The ingredients
are mostly locally sourced (60%),
but the restaurant also works with
products that aren’t made or grown
here, such as halloumi, salmon
or Brazilian açaí. The resulting
combinations are intriguing and
inspired by different parts of the
world, springing from Ana’s travels,
research and Venezuelan roots. Don’t
miss out on the baked creole-style
eggs with black beans, fresh cheese,
avocado and piri-piri, served with an
arepa, or the shiitake and miso Best
Veggie Burger with vegan wasabi
mayo, caramelized onion, green shiso
leaves and rocket. In addition to its
daily menu, Bendita Helena serves
amazing breakfasts and one of the
healthiest and yummiest brunches
in town.
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BIOCENTER

In describing the Biocenter, its
classic self-service buffet can’t
go unmentioned. The concept is
commonplace now, but that wasn’t
the case when the restaurant
opened in the Raval in 1980,
especially since it’s vegetarian.
Several reasonably priced lunch
menus are available. The formula
starts off with the legendary buffet,
packed with salads and vegetarian
(or vegan) starters, then continues
with a choice of main dish (usually
built around legumes, kefir, tofu or
seitan), house-made desserts and
other choices depending on the
menu option.
Biocenter is the brainchild of
Teresa Do Como, a Portuguese
woman who came to Barcelona
in 1977—a time when people
were unaware of health food, and
vegetarian cuisine was a brand-new
concept in this country. In order
to communicate the benefits of
a healthier lifestyle and natural,
organic and wholegrain products,
she opened the first organic food
shop in Barcelona. She also started
the Vida Sana Foundation, which
promotes organic farming in a
fight to build a fairer and more
environmentally friendly society.

BODEGA LA PENINSULAR

Ever wonder what the classic bodegas
(wine cellars) of the Barceloneta were
like? The idea behind La Peninsular is
to revive the local seafood tradition,
and the only way to do this is by
working with fish from the fresh fish
market, located just a few metres
away. Locally sourced and then some!
The restaurant is part of the Slow
Food-Km 0 movement and ensures
the quality of its ingredients and
immediate environment. The kitchen
serves up traditional fare with a focus
on rice and stews (meatballs in sauce,
cuttlefish with onions, etc.) that are
well worth trying. The undisputed
star, however, is the fish: simple and
delicious. Order a draught beer and
share a few tapas in a cheerful and
welcoming atmosphere, just like in
the taverns of old!
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CAFÈ GODOT

Ever find yourself walking around
Gràcia, hungry and undecided on
what to eat? The menu at Godot
will make everybody happy, even
the most demanding, at any time
of day. From sophistication to
tradition. The menu selection
literally changes from one day to
the next and has something for
everyone: from deluxe items like
oysters—served raw or with sauce
on the side—to home-style dishes
like cod confit with smoked salt,
vegetable samfaina and Santa Pau
beans or elegant fresh mussels in a
thyme marinade. You’ll also find a
wide array of salads, snacks, pasta,
hamburgers and sandwiches with
veggie options that charmingly
combine local ingredients. They’ll
definitely delight a good many of
diners. Note: this spot is famous in
Gràcia for its holiday brunches.

CAFETERIA SANTONI

This spot isn’t strictly vegetarian or
vegan, but given the predominance
of these options, it deserves a place
in the veg-friendly category. The
celebrated chocolate-filled vegan
croissants are reason enough to
include Santoni in this guide.
Order them hot, fresh off the
griddle. There’s also one filled with
berry jam. It’s important to take
advantage of the small pleasures of
city life! Santoni also serves a nicely
priced daily vegan menu made
with local ingredients, sweet treats
without milk or eggs, and veggie
sandwiches. And in the summer,
they usually have vegan ice cream!

CAN MARC

Can Marc is a great spot in the
Eixample Esquerra, both for digging
into traditional slow-cooked fare and
for enjoying Mediterranean-style
vegan and vegetarian food. Here
you’ll find set menus and à la carte
options where suckling pig with
truffled mashed potatoes cheerfully
coexists alongside courgette rolls
stuffed with goat cheese and cherry
tomato confit. A happy union built

on a commitment to locally sourced
ingredients, a modern culinary touch,
and reasonable prices. The rice dishes
deserve a special mention, especially
the seafood paella.

CAN TRESÓ

Healthy creative cuisine is the
restaurant’s signature. Can Tresó
creates charming dishes using
locally sourced ingredients. This
means that the daily menu and the
chef’s suggestions change every
week (something to keep in mind
if you’re around Gràcia a lot). Both
include vegetarian and vegan
options such as the white bean stew
with pumpkin, corn and spinach or
the organic seitan and mushroom
fricandeau. Classic tapas like
bravas (spicy potatoes wedges) or
croquettes round out the culinary
selection—perfect if you’re strolling
down the busy Carrer Asturias and
get a yen for a draught beer and a
more traditional kind of snack.

CÉLERI

Vegetables reign supreme in
Xavi Pellicer’s kitchen. For the
chef, whose career boasts several
prestigious restaurants, Céleri is
his most personal project: eight
seasonal vegetables interpreted in
three different ways—vegetarian,
vegan and animal protein. A
challenge (more than met) that
recently earned him a Michelin star.
He might combine beans and potato
with mushrooms or meatballs and
serve cauliflower with cous cous
and caramelized spring onions or
with egg or with egg and salt cod.
What gives these dishes their charm
is that the ingredients speak for
themselves—and directly to the
diner. Céleri’s kitchen is open and
extends all the way to the tables,
establishing a direct dialogue
between the food and the people
eating it.

DOLCE PIZZA Y LOS VEGANOS
This Italian pizzeria near Sagrada
Familia is run by Italians and has

the added originality of being
vegan. This does nothing to limit
the menu—in fact, hats off to
the imagination of the chef who
has conjured up a wide range of
options. If you’re keen on healthy
and environmentally sustainable
food, this might end up being
your favourite Italian pizzeria
in Barcelona. Over 80% of the
ingredients used on a daily basis
are organic. If you’re a firm believer
that no pizza is complete without
cheese, no worries: the restaurant
also has several vegetarian
versions.

EL CAFÉ BLUEPROJECT

The Cafè Blueproject was
Barcelona’s first restaurant
dedicated to raw vegan cuisine,
which calls for food to be cooked
at or below 42ºC. It proved that
this type of cuisine also allows for
creativity and can satisfy gourmet
palates. The food is 100% organic
and locally sourced. The restaurant
is Slow Food certified and works
with suppliers in Maresme and
Prat de Llobregat. Above all, it is
committed to sustainability, health
and the environment. The dishes
on the two weekly menus are true
gems to be discovered. They include
items like the pizza cósmica (with
a dehydrated buckwheat flour and
carrot base), the buen rollo (linseed
and vegetable cannelloni) and
sugar-free cakes.

EL FUMET DE LETAMENDI

Although it preserves the spirit
of the legendary Casa Julia, the
restaurant has moved away from
Julia’s Extremaduran stews to focus
on the Alicante-style rice dishes
introduced by the previous owner,
Lluís. And they nail it! El Fumet
is the place to enjoy an excellent
socarrat-style rice, always prepared
with market-fresh ingredients.
Although if you’re more the refined
type, try the arroz del señorito:
simply delicious! Seeing how
these dishes take time to prepare,
we recommend the garlic shrimp

croquettes as an appetizer. The wait
is absolutely worth it, you’ll see.
The restaurant serves a good lunch
menu and has a lovely terrace on
Enric Granados, a tree-lined street
that is perfect for a leisurely postmeal coffee.

FEDERAL

Living the Australian lifestyle in
Barcelona: that was Tommy Tang’s
goal—Federal’s Australian-born cofounder. A bright place where you
can eat fresh healthy food. Federal
has two locations in Barcelona’s
hippest neighbourhoods—the
Gothic Quarter and Sant Antoni—
that have become famous for
weekend brunches enjoyed on the
big windowsill tables. They include
everything, from eggs and toast
to yogurt, granola and fruit bowls.
At Federal, they understand that
hunger doesn’t follow timetables
and palates are include. This is why
the kitchen is more than happy
to prepare whatever you’d like,
including vegetarian, vegan and
gluten-free fare, just like back home
in Australia.

FLAX & KALE

Life is about bending the rules
every now and then. After all, the
occasional treat never hurts, which
is why Flax & Kale doesn’t forgo
anything. It is the brainchild of
the people behind Teresa Carles
who subscribe to a type of healthy
cuisine known as flexitarian in
which 80% of the ingredients are
plant-based and 20% are oil-rich
fish, which contains the good kind
of fat. So live a little, take a walk
on the wild side of eating well
and feeling great! What more can
you ask for? Try the revolutionary
Tuna Loves Wasabi Burger, a tuna
patty beautifully combined with
onion, ginger and wasabi mayo,
or the Double BCK Cod, black cod
marinated in miso with vegetables.
The restaurant integrates
superfoods (nutrient-packed
ingredients) include menu to create
a diet that provides all necessary

nutrients and excludes sugar, white
flour and animal fat, because they
don’t fit its philosophy. Plus, you’re
unlikely to find a microwave or
deep fryer anywhere in Flax & Kale’s
kitchen. The restaurant uses gentle
cooking methods that preserve the
properties of the ingredients. Great
for breakfast, lunch, afternoon
snacks, dinner or brunch, which is
particularly popular here. Combine
any meal with one of their juices,
cold pressed to reduce oxidation.
Made with fruit, vegetables
and superfoods, they are kept
refrigerated to preserve all of their
properties without treatments of
any kind. Flax & Kale is a tonic for
your whole system!

GOVINDA

Being vegetarian in India isn’t
a trend—it is part of an ancient
religion and culture. Govinda,
which opened in Barcelona in 1986,
was one of the city’s first Indian
and vegetarian restaurants. The
thali is the undisputed star here,
one big plate made up of lots of
little dishes: cold soup, daal, curry,
basmati rice, vegetable fritters,
sauces, bread, even dessert.
Don’t miss out on the kofta, fried
vegetable dumplings served in
sauce. Everything on your plate
is house-made, including the
bread and seitan, and the cooks
skilfully combine sauces and
spices. Govinda serves a nicely
priced three-course menu every
day, which includes the salad bar
as a starter.

IDEAL

Ideal for spending an afternoon
enjoying delicious house-made
cakes, ideal for having a set menu at
a reasonable price, ideal for a meal
with kids... At this Poblenou spot, the
name says it all, and everyone has
their own reason for going, be it the
fresh juices, the cosy atmosphere,
the brownies or the veggie lasagne.
We can think of a thousand reasons
for hanging out here for a while, no
matter the time of day. Here’s one for
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the sceptics: the lunch menu is good
for you (salad or creamy vegetable
soup, plus the daily special, which
includes vegetarian and vegan
options) and irresistibly priced
(€8.50!).

INKA BURG

Going for a meat and veggie
barbeque in the middle of the
city can be done. Inka Burg more
than proves it, charcoal-grilling
top-notch veggies served with
romescu sauce, which give Sunday
barbeques in the country a run for
the money and are healthy to boot.
The 200 or 400 gram hamburgers
with their charcoal-grilled flavour
are unbeatable, and the veggie
burger is prepared with homemade
seitan. Inka Burg makes selfdescribed comfort food: traditional
home cooking that makes everyone
happy. You’ll find all kinds of
charcoal-grilled meat, salads,
sandwiches, hot dogs and dishes
to share if you go with a group.
And like all great gatherings with
friends, wrap up the meal with a
cocktail or gin & tonic.

IRADIER

Enjoying an invigorating bowl
of locally sourced pumpkin and
sweet potato soup after a workout
is priceless. This is what Iradier
is all about: a cosy restaurant at
an uptown fitness centre that
is open to the public and serves
food throughout the day (starting
at 1 pm). Sports and healthy,
environmentally conscious food
go hand in hand. This is why
Iradier works with seasonal organic
ingredients to prepare tempting
daily specials and a menu inspired
by the gastronomic culture of the
Mediterranean that changes every
three months.

KAIKU

Rafael Alberdi, Kaiku’s chef and
owner, is a down-to-earth local
whose cooking has managed to
preserve the essence of a bygone
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Barceloneta, attracting more
workers than tourists. Kaiku
reflects a past when everything
was about fish and the sea. The
restaurant is fortunate enough to
be just 200 metres from Barcelona’s
fresh fish market, which means
the ingredients are top-notch. It
also has its own organic vegetable
garden, which supplies the kitchen.
The cooks adapt to the seasons and
any inclement weather that affects
the sea and fishing. The rice dishes
are a must and the reason why
the terrace is usually jam-packed,
especially on sunny weekends.

LA CASTANYA
In the very heart of the most
bohemian Gothic Quarter, you’ll
find La Castanya, a tapas bar with
equally alternative flair: it offers an
original and sophisticated take on
traditional local cuisine using locally
sourced ingredients. There’s nothing
classic about this place. Instead the
restaurant embraces the element of
surprise, which sets in when the food
reaches your table. You’ll understand
when you try the chicken marsala
croquettes or the smoked hanger
steak with mild aioli, all made from
locally sourced meat. La Castanya’s
surprises don’t end there. The show
cooking happens at the bar, where the
cooks prepare cold dishes in front of
the guests.

LA RIERA

The adjective “classic” aptly
describes La Riera, one of the first
vegetarian restaurants (with vegan
options) to open in Barcelona in
the 1980s, a time when animal
rights and healthy organic food
weren’t as widespread as they
are now. Located in the Les Corts
neighbourhood, next to Camp
Nou, it serves a generous daily
menu (up to three courses plus
dessert!) at a great price; perfect
for workday lunches. Check out
the pizzas, quiches, quinoa paella,
salads and homemade cakes,
but your best bet is to go with
whatever is in season.

MACROBIOTIC ZEN

Macrobiotic Zen was the first
macrobiotic restaurant in
Barcelona, probably in all of
Catalonia and Spain. During the
early 1970s, when vegetarians
were regarded as something of an
anomaly, Macrobiotic Zen was a
shop selling Japanese food items
that were difficult to find at the
time, like seaweed and miso. Japan
is the birthplace of macrobiotic
cuisine. Eventually the shop added
a restaurant.
The macrobiotic principle
is based on balancing yin and
yang in every dish. If done right,
it helps us be healthy, both
physically and spiritually. Simply
put, we could say it is all rooted
in a cuisine that is as natural as
possible—organic and locally
sourced. This means eliminating
refined sugar, cooking food in
natural plant oils, avoiding outof-season fruit and vegetables and
not eating chemically processed
foods, among other things.
Macrobiotic Zen serves a daily
menu with various starters to
choose from (miso soup and
carrot-apple juice are stalwarts),
a mixed plate as the main course
(which always includes raw
vegetables, cooked vegetables,
seaweed, legumes and some
kind of grain in the middle of the
plate), and desserts (you’ll have
a tough time choosing from the
plethora of vegan desserts and
natural mousses and yoghurts, all
house-made). Oh, and the portions
are generous. Anyone who says
healthy food isn’t filling will be
proven wrong.

MADAME RAMEN

As the name says, here it’s all
about ramen, the Asian soup par
excellence. Choose from soy or
miso ramen with pork and chicken
stock, shiitake or wakame seaweed,
or go for the vegetarian ramen
with tofu and shiitake, or take the
in-between route: a spicy Thai fish
soup with udon noodles. This is
a complete and filling dish—the

perfect choice for a night out in the
Raval—but if you’re still hungry,
the menu also includes gyoza
and desserts (we recommend the
cheesecake). By the way, although
the food is Asian, the kitchen staff
tries to buy ingredients locally
whenever possible.

MONOCROM

You sense the respectfulness and
sensitivity the minute you walk
in the door. It’s the philosophy
behind this restaurant run by
two brothers who are well versed
in wine, experienced in the
restaurant business and believers
in products made on a small scale.
Everything you’ll try at Monocrom
is meticulously selected to ensure
it was produced with the utmost
respect for nature. The staff advise
their customers on natural wines
in a friendly and down-to-earth
manner, knowing that these can
be a bit of a challenge for people
who are unfamiliar with them. The
menu features small dishes to share
made from local ingredients. The
pickled mackerel rillette (a creamy
spread) is a must and will inspire
repeat visits.

MY PILLOW

If you think healthy vegetarian
cuisine and fast food are
incompatible. My Pillow proves
otherwise. This is precisely
the idea behind this Eixample
restaurant. Although you’ll always
find classics like quinoa salad, tofu
rice bowls or veggie burgers, the
highlights are dishes with a fusion
touch like cannelloni coated in
creamy onions caramelized in
Pedro Ximénez, the soy fillet stew
or pear and gorgonzola fiocchi.
These are some of the options
included on the daily menu, which
is reasonably priced and pairs well
with the restaurant’s excellent
cold-pressed juices. Although
the menu is predominantly
vegetarian, it does offer a selection
of vegan dishes, plus plenty
of gluten-free and lactose-free

options. You can also ask to have
the dish “veganized” if it comes
with egg or cheese.

PAU CLARIS 190

The restaurateurs Raphael and
Lizbeth exude a love of food and
good taste. They decided to start
their own restaurant to share the
kind of food they enjoy making—
fresh seasonal ingredients prepared
with French flair. Every dish is
cooked to order to respect the
integrity of the ingredients. At
this restaurant in Barcelona’s city
centre, the culinary passion of the
owners also extends to the front
of house where guests are treated
to excellent service. Pau Claris 190
invites long leisurely conversations,
as though chatting with friends
in your own dining room after an
excellent meal.

PETIT BROT

Petit Brot is Barcelona’s king of
cold-pressed juices, prepared with
fresh vegetables and fruit. They’re
made to order in front of you so you
can drink them right away. In order
to preserve their full properties,
the juices aren’t bottled. At Petit
Brot, cooking and food activism
go hand in hand and transcend all
trends. The restaurant promotes
healthy, sustainable and ethical
food. This is why everything is
100% organic, 100% raw vegan, and
mostly locally sourced. To cook
with raw ingredients, the kitchen
staff germinate dried fruit and
seeds, which are more nutritious
and digestive, and use methods
that don’t heat up the food beyond
42ºC. This ensures that all of the
enzymes and nutrients remain
intact. Stand-out dishes include the
ensalada del sol (sun salad), the raw
falafel duo and the raw mini pizzas,
which also feature among the three
daily menu options.

QUINOA BAR VEGETARIÀ

Both the Gràcia location and the
more recent addition on Carrer

Aragó are bar-style vegetarian
restaurants, meaning they serve
informal fast food that stays true
to its culinary identity. Zoodles,
quiches, wok dishes, salads, soups,
wraps and vegan burgers are the
highlights of this feast, along with a
generous juice and smoothie menu.
If you have a sweet tooth, try one
of the 100% vegan desserts. The
carrot cake is delicious. A great spot
for a quick lunch if you’re short on
time. People with gluten allergies
will love the Quinoa Bar, which
offers many gluten-free options.
Finally, one can tell the owners are
Italian, because they’ve mastered
the secrets of great coffee, served
with your choice of milk: soy, rice,
hazelnut or almond.

RASOTERRA

The fact that one of the
restaurant’s three partners,
Daniele Rossi, heads the Slow
Food Barcelona association
and the restaurant has its own
vegetable garden shows you
the magnitude and rigour with
which Rasoterra approaches its
locally sourced and seasonal food
philosophy. Daily menu and à la
carte highlights change with the
seasons: trinxat with espigalls
cabbage and del bufet potatoes in
winter; asparagus from Gavà in
teriyaki sauce in spring; tomato
tartare from Rasoterra’s own
garden in summer; and seaweed
and mushroom surf and turf in
autumn. Notice how the names
of the dishes reveal Rasoterra’s
gastronomic ambitions—a great
example that dismantles the old
stereotypes equating vegetarian
food with boring food.

RESTAURANT SERGI DE MEIÀ
Locally sourced down to the
last ingredient! Sergi de Meià is
a firm believer in working with
products from your immediate
surroundings. At his mother’s
restaurant in Esplugues de
Llobregat, he learned while
playing in the kitchen; thanks to
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his grandparents in Vilanova de
Meià, he gained an understanding
of farmed products. This is
reflected throughout the menu,
which is primarily focused on
locally sourced Catalan cuisine.
Using the best local ingredients,
he reimagines traditional recipes,
giving them his own innovative
touch. He has great respect for
seasonal ingredients as well as
dishes prepared without products
of animal origin. In keeping with
this spirit, he serves a completely
vegan tasting menu. Try the lunch
menu sometime; given the quality,
it is quite reasonably priced.

RITA BLUE

Take a culinary trip around the
world without leaving Barcelona.
This thoroughly cosmopolitan
restaurant lets you delight in
Rasoterra’s gastronomic ambitions
dishes all at one table. It serves
exotic cuisine in the lively Raval
neighbourhood, a stone’s throw
from La Rambla. Having some
guacamole while sitting on a terrace
on Plaça Sant Agustin sounds pretty
good, right? Plus, the restaurant
recently unveiled a completely
vegetarian and vegan menu,
reflecting its clear commitment to
healthy food. The cocktails add a
final glamorous touch to this exotic
experience. They make over thirty
different ones!

ROBADORA

At Robadora you’ll find food from
here and elsewhere, and all of it
is very healthy. Located in the
middle of the Raval, this gastrobar
serves a wide selection of creative
tapas to please every palate. Opt
for classics like Olivier salad or
vegan and vegetarian dishes like
escalivada with miso or a veggie
tartare. Pick whatever strikes your
fancy, but make sure to pair it with
a glass from their long list of wines
from Catalonia and other parts of
Spain. The space has been skilfully
and professionally designed to
create a special ambiance that fits
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perfectly into the colourful feel of
the lively neighbourhood outside
the restaurant’s windows.

SALERO

Long before the Born saw its
gastronomic fusion boom, there
was Salero, a restaurant with a keen
interest in locally sourced, organic
ingredients. Located amid several
of the city’s big cultural landmarks
(Santa Maria del Mar church,
Picasso Museum, Born Centre
for Culture and Remembrance),
Salero pursues a self-described
“travelling” cuisine, which pays
particular attention to vegetables
and natural products. You won’t
find a single refined or genetically
modified ingredient in this warm
and welcoming place. Instead, you’ll
find wild-caught fish, seasonal
vegetables, organic eggs, sea salt
and a handful of healthy dishes
from around the world, such as
the organic vegetable wok with
crispy nori seaweed or house-made
vegetarian gyoza.

SEMPRONIANA

Cooking runs in Ada Parellada’s
blood, and her restaurant proves
it. She prepares Catalan food with
a creative touch and an emphasis
on locally sourced ingredients. The
set lunch menu is market-fresh and
embraces traditional classics, from
rabbit with chocolate to a hearty
capipota stew with chickpeas. At
night, originality takes the spotlight
with dishes like macaroni stuffed
with black butifarra sausage, salt
cod with honey and rosemary or
black rice with Mahón cheese. Who
said Catalan food wasn’t fun? Check
out some of the curious menus
like “picnic” that comes with a
mini-barbeque at the table or the
“pay-your-age dinner” (up to 30).
Traditional cooking goes rock’n’roll!

SÉSAMO

This tends to happen: we go to
a restaurant, start browsing the
menu and want to try everything,

but end up having to settle on
a starter and main course. The
Sésamo team has solved this
dilemma with a tasting menu that
includes seven tapas to share, the
restaurant’s stand-out feature.
Tapas like mushroom croquettes,
beetroot and hazelnut gnocchi
filled with gorgonzola or baked
cauliflower in a tahini, fresh
coriander, green chilli sauce with
toasted pine nuts and pomegranate
seeds. For Sésamo it’s clear: sharing
allows you to experiment with
different textures and flavours and
enjoy different palate experiences.

SOPA

As the name suggests, this place
is all about soup. The restaurant
serves four different soups every
day based on whatever local
products are in season. The soups
are always vegan, prepared with
slow-cooked onion or leek stock,
whereas the other dishes range from
vegan to vegetarian. Cream of the
crop are the Indian-style lentil soup,
the pumpkin and cinnamon soup,
and the carrot and ginger soup, all
served in big bowls with a side of
bread or brown rice. Sopa’s menu
changes daily and also includes
two salads and three main courses
that “veganize” traditional dishes
(stuffed seitan escalope, trinxat de
la Cerdanya with tempeh, etc.) or
are inspired by recipes from around
the world (kitchari, saag paneer,
gado-gado, tajine, etc.) Sopa goes
beyond food, offering yoga classes
at its bright location on Carrer Roc
Boronat. Every restaurant also has
a shop that sells organic products,
encouraging you to cook ethically
at home.

grew up with into the realm of
healthy vegetarian food, keeping
in mind that dishes also have
to be appetizing, imaginative
and innovative. Even die-hard
carnivores who stop in at her
restaurant in the Raval will get
excited about her recipes. Whether
going à la carte or choosing one
of the three set menu options,
it’s worth trying one of her
tradition-inspired dishes like the
olla aranesa—a hearty stew with
vegan meatballs and vegan black
butifarra sausage—or one of her
enduring classics like auberginestuffed puff pastry.

VEGETALIA

In contrast to most of the other
listings, Vegetalia was an organic
farming business before becoming
a restaurant. Three restaurants in
fact, all of them located in the Ciutat
Vella district. These days most of
the ingredients still come from their
vegetable garden in Moianès in
keeping with their “from garden to
table” philosophy, showing a clear
commitment to building a more
sustainable world. Vegetalia’s cooks
are experts at making different
kinds of delicious vegetarian fast
food, including some vegan options.
Highlights include the stuffed
seitan escalope and the house-made
cakes, as well as vegetarian classics
like hummus, veggie lasagne, veggie
burgers and pizzas.

TERESA CARLES

Teresa Carles is an institution
when it comes to vegetarian food
in Catalonia. She opened her first
restaurant in Lleida in 1979 when
this type of cuisine was still seen
as eccentric and associated with
hippie culture. She skilfully took
the traditional home cooking she
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