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dates, servirà al novembre
dos menús degustació. El
maridatge ofereix el Miraval
Rosé
2012%de
i Jolie.
Recorte
en color
de Pitt
ocupación:
5,11 Valor: 1208,53€

s,
neu
nriés
el
ute
ar».
ò-

lç
litint
al
aesva
ta
ries
ra
là
va
ls
ir
at
gs
na
mb
%
raa
na
unt
mi-

Periodicidad: Diaria

Tirada: 152.881

Difusión: 119.374

33 Els xefs Núria Gaig, Albert Raurich, Carles Abellan, Ángel León, Fina Puigdevall, Hideki Matsuhisa
Torres i Carme Ruscalleda, durant la festa d’inauguració de BistrEau, dimarts a la nit.

APERTURA ESPERADA

EL LLIBRE

Receptes per
prevenir el càncer
La doctora Odile Fernández
llança Mis recetas de
cocina anticancer (Urano),
on recopila plats fets amb
productes frescos i de
temporada que ajuden a
prevenir el càncer.

Ángel León tira
l’àncora a Barcelon

3El xef del mar porta la seva original cuina al resta

BistrEau, acabat d’obrir a l’Hotel Mandarin Orient
LA IDEA

Un panellet amb
forma d’urna del 9-N
La pastisseria Sàbat (Sant
Cugat) ha ideat un panellet
amb forma d’urna que
recorda les que es fran
servir en la consulta del 9 de
novembre.

F. I.
BARCELONA

L’

Hotel Mandarin Oriental de Barcelona pot presumir de tenir l’oferta
gastronòmica de més nivell de Barcelona. Al restaurant Moments, que dirigeix Carme Ruscalleda (dues estrelles Michelin), s’hi
acaba de sumar un altre crac guardonat per la guia vermella: Ángel
León, el xef del mar que fa anys que
triomfa i sorprèn amb la gastronomia que desenvolupa a Aponiente
(El Puerto de Santa María). El gadità
ha fitxat pel luxós establiment barceloní per fer-se càrrec de tota la seva

gastronomia, llevat del Moments
(per cert, Ruscalleda li va donar la
benvinguda encantada amb la seva
contractació). La punta de llança és
el BistrEau, un bistrot marí acabat
d’obrir. Ocupa el lloc on hi havia el
Blanc i hi serveix les seves creacions
innovadores, com l’arròs de plàncton i els embotits de peix ibèrics (a
base d’albor). El menú de migdia costa 35 euros.
Qui vulgui disfrutar de l’Ángel
León més innovador s’haurà d’esperar fins a final de mes, quan s’habiliti la taula per a 12 comensals davant
de la cuina en què oferirà un menú
degustació (només s’hi podrà acce-

dir sota reserva i a un
per definir). Per no con
son el «somni» d’entra
per la porta gran, el cu
portat l’equip de l’ho
girà Ismael Alonso en
Aponiente perquè s’am
va filosofia i la seva tèc

ALGUES FLUORESCENTS / M

el xef, que s’ha fet cèleb
el plàncton en un ingr
gues fluorescents en u
d’anys d’investigació
tats i científics, es bolc
del jardí Mimosa, la te
ker’s Bar. H

