Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

La sala l'Estació, és l'escenari tradicional de la mostraconcurs de bolets de la Colla Excursionista

130 espècies diferents s'exposaren a la mostra concurs d'enguany

Bon any de bolets... per als que en saben!
Enguany la mostra gastronòmica de Cassà, organitzada per la Colla Excursinista
Cassanenca es va haver de canviar de
dates degut a les condicions meteoròlogiques del moment, que no pronosticaven un resultat gaire exitós. Finalment es
va poder fer coincidint amb l’estiuet de St.
Martí i la mateixa festa als veïnats de Montroig i Serinyà. Malgrat les inclemències
del temps, els resultats més o menys han
estat els de cada any: unes 127 espècies
diferents. La curiositat per veure quins
bolets han sortit enguany ha fet que per la
sala de l’Estació hi passés una munió de
gent al llarg de tot el dia.

El jurat del concurs de plats cuinats
amb bolets, en plena feina
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En aquesta pàgina M. Àngels Sureda
i una imponent gírgola presentada a
la mostra i un aspecte general de
l'exposició

Un any més hem comptat amb la participació dels incondicionals boletaires del
poble i gràcies a complicitat dels quals es
pot fer l’exposició.

RESULTAT

DEL CONCURS

En el concurs d'enguany hi ha participat una vintena de persones. S’ha de dir
que una mateixa boletaire va portar 125
espècies diferents, el pinetell més gros i
el bolet més rar, que eren els motius de
premi. Per no fer coincidir el tres premis
en un únic protagonista es van repartir
amb els segons guanyadors quedant de
la manera següent:
Dolors Pibernat: Premi al bolet de forma més rara (un bolet que surt de sota el
barret d’un altre)
M.Àngels Sureda: Premi al pinetell més
gros
Dolors Sitjas: Premi a la màxima varietat (119 espècies diferents).

SUCULENTA

MOSTRA

GASTRONÒMICA
Quant a la mostra gastronòmica, s’hi
presentaren 5 plats diferents: Barreja de
bolets amb llengua i cor de porc, Pollastre
de pagès amb bolets del temps, Cassola
de bolets amb gambes, Peus de xai amb
trompetes de la mort i Paloma arrebossada.
El jurat compost per Montserrat
Ruscalleda, Pere Arderiu i Domènec Torrent, va concedir els premis a:
Josep Vilà pel Pollastre de pagès amb
bolets del temps, i
Rosa M. Barnés per la Cassola de bolets amb gambes.
Els trofeus consistien en una bonica
reproducció d’un reig feta amb pasta de
paper.
Després de fer una reflexió sobre el plaer que ens produeix anar a caçar bolets,
sense gaires més pretensions que passejar-nos pels nostres entorns i portar un
bon grapat de fongs per menjar. Com a
alternativa als grans desplaçaments i les
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Quatre dels guardonats en el concurs d'enguany recullen els premis: d'esquerra a dreta i de dalt a baix: Dolors Sitjes, M.
Àngels Sureda, Dolors Pibernat i Josep Vilà.
grans infraestructures com a fonts de plaer, el biòleg Xavier
Viñas va destacar que per als que en saben trobar, sembla
que totes les temporades són bones per anar a buscar bolets,
i que aquest any no havia estat una excepció. Viñas va agrair
la participació de tots els que hi havien col·laborat i va cloure
l’exposició convidant tothom a participar en la propera edició.

Per llepar-s'hi els dits

Pollastre de pagès
amb bolets del temps
Posarem en una cassola una unça i mitja (50 grs) de
mantega, una cullerada de llard i un pollastre tallat.
Quan serà cuit, el treurem de la cassola i hi posarem
una ceba bastant grossa tallada molt fina; quan serà
rossa, hi posarem una lliura (400 grs) de tomàquets
sense llavors i tallats ben petits.
Un cop sofregits hi posarem una mica d’aigua i un
altre cop el pollastre, amb uns quants bolets i una mica
de pebre blanc i canyella. Ho deixarem que vagi fent la
xup-xup.

Recepta de Josep Vilà

Relació de participants al
concurs-exposició de
bolets 2002
Els participants a la mostra
micològica d'enguany van ser:
Pau Preses
Joan Casabó
Salvi Carreras
Jordi Duch
Frederic Martí
Dolors Pibernat
Pilar Mascort
Dolors Sitjes
Eduard Elibert Bautista
Marc Pinsach
Lluís Rovira
Montserrat Cabarrocas
M. Àngels Sureda
Albert Negre
Carles Malagrida
Josep Dalmau
Juli Torras
Joaquim Vera

Dani Morales
Xevi Viñas
Albert Martí
Joan Martí

PARTICIPANTS

AL

CONCURS DE CUINA AMB BOLETS
Pel que a al concurs de cuina, els participants d'aquest
any van ser:
Montserrat Barnés
Josep Vilà
Rosa M. Barnés
Salvi Carreras
Nuri Terris
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Diferents instantànies
que reflecteixen la
mostra de bolets
2002

