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LOCALS
EN LLOGUER
-Av. Fiter i Rossell nº 52 (Escaldes):
118 m2. 650 €/mes
-Av. Coprincep de Gaulle nº 6 (Escaldes):
60 m2. 475 €/mes

Tel. 826915 / 324515 

Jeep Grand Cherokee

Turbo diesel

Matrícula D3...

180.000 Km

Preu: 2.500 €

Interessats trucar al
341712

PIS DE LLOGUER

3 habitacions. 600 €/Mes

Banys i cuina reformats. No s’admeten animals

Av. Fiter i Rossell, 50. Escaldes Tel. 327681 / 345515

La Federació
Andor rana de
Tennis presenta un

equip amb dues cares
noves de cara a la prope-
ra Copa Davis, que es
disputarà  a Macedònia.

L’entrada de Gerard Bla-
si i Damià Gelabert a la
convocatòria fa que
aquesta Davis s’agafi
més com un període de
transició que no pas com
un per fer objectius.

La llotja esportiva

Relleu generacional

Editorial

Després de les da-
des presentades
per BIBM, ara és

el torn d’Andbanc, que
va fer un balanç de l’exer-
cici 2010 més que positiu,
en què es va arribar a mà-

xims històrics. Això posa
de manifest el bon mo-
ment pel qual està pas-
sant la banca andor rana,
que sembla viure al mar-
ge de la crisi econòmica
que fueteja la resta de la

població mundial. Ara és
un bon moment per a les
caixes i entitats bancàries
tricolors per fer una im-
mersió major en els pro-
jectes del país, per acon-
seguir, entre tots, sortir
d’aquest llarg túnel  ano-
menat recessió.

La tradició gastronòmi-
ca pot ser la base dels
productes més innova-
dors de l’alta cuina. És
el cas del Nectum, un
producte nou únic al
món que deriva de les
antigues receptes dels
pagesos andorrans.
Aquest producte s’ela-
bora a partir de les pin-
yes dels avets recollides
en els mesos d’agost, se-
tembre i octubre de for-
ma manual, pujant al
cim dels avets. Després
es tallen i es deixen ma-
cerar amb sucre biològi-
ca durant un any. Trans-
corregut aquest temps,
el producte s’escalfa a
90 graus per assegurar
que tot el sucre es dis-
solgui. A continuació ho
filtren dues vegades i el

deixen reposar dos me-
sos més per a una eva-
poració natural de l’ai-
gua, i es dóna així una
textura adequada.
És un procés llarg i

delicat, aportant aquest
toc especial que no es
veu, el del pas del
temps, el mim i la dedi-
cació que tenen els pro-
ductes autèntics. Els an-
tics pagesos andorrans
elaboraven aquest nèc-
tar per al mal de coll i
per alleujar la tos. Amb
el temps la recepta es va
perdre i avui en dia tor-
na amb aire renovat, no
com a remei natural, si-
nó com un producte
únic al món per afegir
als plats més suculents.
El més sorprenent del
Nectum d’avet és que
es pot utilitzar en infini-
tat de receptes i es pot
afegir a vinagretes amb
balsàmic per amanir
amanides, per lacar
carns blanques. Afe-
gint-hi espècies és una
bona combinació per
rostir xai o cabrit. En les

postres queda molt ori-
ginal i diferent la barre-
ja amb formatges
blancs, cremes, iogurts,
gelats, creps i pastissos.
És un interessant pro-

ducte per a aquells cui-
ners que volen destacar
el gust únic dels seus
plats donant curs a la
creativitat acompanya-
da d’un nèctar antic i
autòcton. És important

donar suport a aquest
tipus d’iniciatives, per-
què d’elles depèn la cul-
tura gastronòmica d’u-
na regió. Recuperar
receptes antigues té més
importància de la que
en un primer moment
s’hi pot donar, perquè
dels sabors d’abans es
poden crear plats únics
amb les tècniques d’ela-
boració modernes.

Combinar la tradició
amb la creativitat i l’ori-
ginalitat és tenir èxit as-
segurat al plat, i per tant
en un negoci o en qual-
sevol esdeveniment en
l’àmbit domèstic.
Mantenir un equilibri

entre l’autèntic, el tradi-
cional i l’originalitat no
és tan difícil amb pro-
ductes com aquests en
el mercat. No cal com-

plicar-se molt més, és
tan senzill com aportar
un producte de sempre
a un plat nou. La meva
més sincera enhorabo-
na a les persones que
arrisquen i emprenen
aquest tipus de negocis,
ja que gràcies a elles els
cuiners poden trobar
una gran font d’inspira-
ció que sorprendrà a
tothom.

Bona salut dels bancs
Cartes dels lectors

Innovació basant-se
en la tradició 

ESTHER GÓMEZ

La secció de cartes és
oberta a la participació
de tots els lectors i lec-
tores. Poden fer-les arri-
bar a redaccio@mes.ad
les cartes han d’anar
signades, indicant el
número d’un docu-
ment d’indentitat i un
telèfon de contacte.


