
VOLS PARTICIPAR A LA PROPERA EDICIÓ DE DE TAPES PER BARCELONA? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553
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Recuperar i posar 
en valor la tradició 
culinària catala-
na és l’objectiu del 
projecte Cuina 1714 
que es va presentar 
recentment en un 
acte que va comptar 
amb la presència del 
conseller de Cultura, 
Ferran Mascarell; 
el comissari del Tri-
centenari, Miquel 
Calçada; i el presi-
dent del Gremi de 
Restauració de Bar-
celona, Pere Chias. 
En el marc de la 
Ruta 1714, aquesta 
iniciativa permetrà 
que arreu del terri-
tori els restaurants 
ofereixin una selec-
ció de plats del 1714 
que han estat actua-
litzats pel xef Sergi 
de Meià sota la coor-
dinació de la Funda-
ció Institut Català de 
la Cuina i de la Cultura Gastronòmica 
(FICC). 

Gràcies a aquesta iniciativa, que 
s’emmarca en el programa general 
d’actes de celebració del Tricentenari, 
el públic barceloní i català podrà reviu-
re amb més intensitat aquesta etapa de 
la història de Catalunya a través de la 
gastronomia típica d’aquella època. 

Durant la presentació de Cuina 1714, 
el comissari del Tricentenari va anun-

Consulta les 22 receptes a 
www.ruta1714.cat

Ofereix els plats típics de la Catalunya medieval i 
participa als actes de celebració del Tricentenari 

les a la seva carta. Així, tots aquells res-
taurants que vulguin poden incorporar-
se a aquesta Ruta 1714 i oferir als seus 
clients un tast de la cuina de l’època a 
través dels diversos plats recuperats 
per l’ocasió. Per accedir a aquest recep-
tari medieval, únicament cal consultar 
el web de la Ruta 1714, www.ruta1714.

Per formar part del projecte Cuina 1714 o per obtenir 
més informació, contacteu amb Natàlia Bolea per te-
lèfon o e-mail (natalia.bolea@gremirestauracio.com).

ciar la publicació el 
proper mes de set-
embre del llibre La 
Cuina de 1714 que 
servirà per deixar 
constància d’aquest 
projecte i que pre-
sentarà vint-i-dos re-
ceptes tradicionals 
–acompanyades de 
la seva versió actua-
litzada- i onze monu-
ments que formen 
part de la Ruta 1714. 
Entre les receptes 
incloses al llibre des-
taquen el capó farcit 
amb salsa de pagó, 
la panada de carn, 
el peix escabetxat, 
la perdiu amb farce-
llets de col o els bun-
yols de cigrons.

Abans, però, que 
aquest monogràfic 
vegi la llum, els res-
tauradors ja poden 
disposar d’aquestes 
receptes i incorporar-

Escudella i carn d’olla Coca de recapte d’escalivada

Bunyols de cigronsPollastre o capó farcit


