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Saborsresfrescants
UNA SELECCIÓ DE LES MILLORS GELADERIES DE BARCELONA
gost. Sol, molt de sol.
La ciutat deserta (de
barcelonins, no pas de
turistes). Caminem buscant una mica d'ombra, un lIoc
on s'estigui fresquet. on corri I'aire condicionat, on sigui possible
refrescar la gola, on la suor s'esvaeixi per uns moments... Una
geladeria! Com un oasi enmig de
la calor, les geladeries i orxateries s6n els nostres aliats de I'estiu,
aquells indrets on, per una esto-

A

na, abaixem la temperatura corporal gracies a la maduixa,la nata, la xufa o la lIimona. Des
d'aquestes pagines us en recomanem algunes perque pugueu
refrescar-vos encara que sigui
durant uns instants.
ITALIANOS

Qui no ha ~aigut en la temptació
d'un gelat mentre recorre la Rambla? A I'ltalianos elaboren gelats
artesans des de 1940. qua n van

~
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arribar a Barcelona després de
passar per París des de Venecia,
la ciutat d'origen de I'empresa.
Des d'aleshores, els seus gelats
es venen amb gran exit i es distribueixen a diversos restaurants, ja
Que tenen obrador propi al carrer
Sant Pau. Tenen tot tipus de sabors, des de la maduixa amb
stracciatella (nata amb trossets
de xocolata), passant pel iogurt,
el cafe, la xocolata i la lIet merengada, pero un deis gelats amb
més exit és la cassata, un pastís
gelat amb vainilla, maduixa, xocol ata i fruita confitada. També
serveixen granissats. orxata i sucu/entes copes de gustos variats.
La seva terrassa és un deis lIocs
més soHicitats de la Rambla.
. Italianos. Rambla. 78. BCN(Ciutat Vella). C93 302 30 67. 0 Cada
dia, de 10 a 1.30 h. ~ Liceu (L3).
LA CAMPANA
La Campana, al carrer Princesa,
va comenc;ar com una petita botiga de torrons i dolc;os artesans.
i ara és una geladeria amb molta
fama gracies en part a I'atractiva
presentació de/s gelats, que gairebé obliguen a ser devorats. A la

botiga del carrer Flassaders hi
tenen una agradable terrassa,
oberta a la pla',;a de Joaquim Sabartés, on també podreu menjar
gofres i creps, a més d'orxata,
granissats i batuts. Els sabors
que tenen més exit són el de tiramisú, els de torrons, el de lIet
merengada i el de crema catalana. pero també en teniu de datils
amb moscatell, de pastís de formatge, de vainilla amb pinyons i
bourbon, sorbets de síndria i JIjmona... !:s un deis establiments
més antics de Barcelona, obert
des de 1890,

.

La Campana.

Princesa,
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319 72 96) i Flassaders, 15 (C93
2681844). BCN (Born). 0 Amb. dues, cada dia, de 9 a 23 h.
~ Jaume I (L4).
TOMO 11
Aquesta nova geladeria té un va.
lor afegit: si teniu tanta calor que
no voleu ni sortir de casa, us els
porteñ:ben preparats perque pugueu degustar-los tranquil-lament al sofa. Tenen més de quaranta sabors diferents, que dassifiquen segons I'elaboració: cremes (de vainilla, cafe, platan.
maduixes amb crema, mascarpone amb fruites del bosc o mel i
mató, un deis que té més requesta); dole; de lIet (amb afegit de
dol',; casola o amb trossets de xocolata); licors (sabaiona, amb

..
Marsala; Don Pedro, amb nous i
whisky; Malaga, amb prunes i datils); sorbets (de taronja, préssec
i mango; de figa, de menta, de
pera); xocolata (amarga, amb
lIet. blanca amb boletes de xocolata negra, I'exitosa amarga amb
taranja) i fruites seques (torró,
festucs, nous...). A més, també
fan gelats dietetics i tots són aptes per a celíacs i galactosemics.
Tomo 11.Vic, 2. BCN (Gracia).
e93 217 31 92. 6 Cada dia, de 13
a 23 h. ~ Diagonal (L3, L5).

.

PAGLlOTTA

Tot i que la geladeria es va obrir a
Barcelona el 1983, la família Pagliotta es dedica als gelats des
de finals de la Primera Guerra
Mundial. El seu exit és I'elaboració artesana en el propi obrador
de la botiga, d'on surten uns sorprenents sabors nous que rivalitzen amb els de tota la vida. Així,
al costat deis gelats tradicionals
d'avellana, cafe, torró, xocolata o
tutti frutti, entre d'altres, i deis
sorbets de fruites (albercoc, pera, pinya, mandarina, meló, préssec o móra), hi ha una selecció
anomenada Gran Paladar on trabareu gelats d'Anis del Mono,
marc de cava, mel de romanl o
ratafia amb nous. A més, tenen
gelats sense sucre i, com a innovació, uns d'elaborats amb soja
(amb torró, maduixa, xocolata i
vainilla). També distribueixen a
restaurants, A la geladeria disposen d'algunes taules.
. Plagiotta. Jaume 1,15. BCN (Ciutat Vella). e93 310 53 24. (3 Cada
dia, de 9 a 1 h. ~ Jaume I (L4).
El BORN MINYÓ

"Si ets bon minyó, la mama et
comprara un gelat". Més d'una
vegada deveu haversentit aquestes paraules quan éreu petits, i el
premi acostumava a caure, per-

que la insistencia podía més que
la paciencia de la mareo Fent un
joc de paraules amb la localització, El Born Minyó serveix gelats

artesans amb vistes a Santa
Maria del Mar. El que té més sor-

tida és el de torró de Xixona,pero
també té molta demanda el de
vainilla amb cookies i molts altres sabors. com els sorbets de
fruites i els sabors més tradicionals (xocolata, vainilla, maduixa...).
. El Bar" Minyó. Passeig del
Born, 6. BCN (Born). e93 310 46
87. (3 De 13 a 1 h; dv. i ds., fins a
les 2 h. ~ Jaume I (L4).
Eva Rexach

La xufa, la reina indiscutible de I'estiu
Lorxata és també un deis
productes més soHicitats de
"estiu, perque és una beguda
refrescant elaborada a base de
xufa, un tubercle ric en minerals i
vitamines que es macera diverses
vegades en aigua i és premsa.
Depenent de la quantitat de sucre
que s'hi afegeixi després. I'orxata
sera més o J!1enys do~. A
Valencia, IIoc d'origen de I'orxata,
hí ha un Consell Regulador que
vetlla per la seva qualitat, al qual
pertanyen, entre d'altres, dues
fumoses orxateries de Barcelona,
Sirvent i El Tío Che.
Sirvent: Els orígens d'aquesta
orxateria cal buscar-los a finals del
segle XIX,quan Sebastia Sirvent
va comen~ar a vendre gelats i
orxata natural als carrers de
Tarragona. La primera botiga a
Barcelona es va obrir el 1926 al
carrer Ferran, i després se'n va
obrir una altra a la ronda Sant
Pau, que de tant exit va ser
ampliada i és la que avui en dia

encara es manté. A més, també
venen torró de Xixona amb
denominació d'origen. El 2002 van
obrir una sucursal al carrer
Villarroel, 169.
Ronda Sant Pau, 3-5. BCN
(Raval). C93 441 7616. 0 9 a 1 h.
~ Sant Antani (L2).

.

artesans, torrons i entrepans. La
terrassa sempre esta sol ,licitada.
Rambla del Poble Nou, 44-46.
BCN (Poblenou). C93 30918 72.
o De 10 a 1 h; dv. i ds.. fins a les 2
h. ~ Poblenou (L4).

.

El Tío Che: El 1912. el besavi
d'Alfons lborra, I'actual propietari,
va perdre el vaixell cap a America i
va decidir quedar-se a la
Barceloneta. Alla va muntar una
botigueta on servia orxata i
granissat que anunciava amb el
crit de "Che, prova aixo'". El 1933,
la paradeta es va traslladar al
Poblenou, on encara es manté
com una de les orxateries més
fameses de la ciutat. El seu encert
és la qualitat de I'orxata. que
serveixen sola o en combinats
com la Murciana, amb granissat
de llimona. Per acompanyar-Ia,
tenen fartons (bastonets
valencians per sucar a I'orxata),
pero també serveixen gelats
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