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Biblioteques a la carta
Un menú de llibres, discs i pel·lícules

Al llarg de la història, gran part del que envoltava la vida de les persones girava entorn
del menjar. S’han produït guerres només per un ingredient o condiment, per falta
d’aliments han caigut imperis i n’han sorgit de nous.
A mesura que han passat els anys, la barreja d’ingredients ha anat augmentant gràcies a l’intercanvi intercultural i a la possibilitat de conèixer altres cultures d’arreu
del món. És per aquest motiu que fins i tot la cuina més tradicional pot incloure nous
matisos que la fan evolucionar i desperten la imaginació i la creativitat tant d’aquells
que gaudeixen estant al costat dels fogons com d’aquells que tenen el paladar més fi per
fer el tastet.

B

En la varietat hi ha el gust, per això les biblioteques municipals de Girona us ofereixen una relació representativa d’aquells llibres, pel·lícules i música que, a més de tenir
relació amb la cuina i la gastronomia, segur que us faran passar una bona estona. Així,
doncs, fent servir els cinc sentits, us convidem a gaudir del món gastronòmic que envolta la literatura, el cinema i la música. Que vagi de gust!

SERVEI MUNICIPAL DE BIBLIOTEQUES
Ajuntament de Girona

La nostra carta
Els nostres xefs han treballat de valent
i han elaborat un menú extraordinari
que inclou les novel·les més tendres, les
pel·lícules més esponjoses i la música
més aromàtica i amb més èxit de les
nostres biblioteques. Esperem que els
plats que hem seleccionat siguin del
vostre gust. Bon profit!

Entrants

Entrants
Entrants amb embotits, “pinxos” de novel·les, torradetes amb paté,
daus de pel·lícula... en resum, idees, sabors i colors que combinats
faran venir la gana als més llepafils.
CAPRA, Frank. Arsénico por compasión

CHRISTIE, Agatha. El púding de Nadal i una selecció d’entrants
FLAGG, Fannie. Tomates verdes fritos en el café de Whistle Stop
LUNA, Bigas. Jamón, jamón

NOTHOMB, Amélie. Biografía del hambre
PARDO, Jesús. Cantidades discretas
REICHL, Ruth. Lo más tierno

TUSSET, Pablo. Lo mejor que le puede pasar a un cruasán

Primers plats

Carns i peixos

Després dels entrants, les biblioteques s’han lluït en els primers i us ofereixen
plats de pasta “al dente”, històries d’amor gratinades, sopes de lletres, paelles
al gust, misteri “al pomodoro” i verdures al grill. Què us ve de gust?

I de segon? Tenim filet amb rocafort, pel·lícula al punt, cassola de peix al
forn, ànec amb taronja i assaig amb pebre verd. I tot això amb un rajolí
d’aventura i amor, que fa que els nostres plats siguin sempre una bona elecció.

DEVERAUX, Jude. No olvides tu pasado

ATWOOD, Margaret. La mujer comestible

FAJARDO, José Manuel. A pedir de boca

BAS, Juan. Alacranes en su tinta

Carns
i
Primers peixos
GREENAWAY, Peter. El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante

CEELY, Jonatha. Mina

FORD, Christian. A fuego lento

ERRUICETA, Carlos. Por qué nunca comeremos perdices

KRAMER, Stanley. Adivina quién viene esta noche

ESQUIVEL, Laura. Íntimas suculencias. Tratado filosófico de cocina

LANCHESTER, John. En deuda con el placer

HENDRICKS, Judi. Volver a empezar

MAKIS, Eve. Come, bebe y cásate

GREENAWAY, Peter. El vientre del arquitecto

PLATÓ. El banquet

IRVING, John. La colina de la hamburguesa

PELLEGRINO, Nicky. Deliciosa Chiara

JAMAL, Salah. Aroma árabe recetas y relatos

VVAA. Cuadernos del fogón

PAIROLÍ, Miquel. El convit

VEBER, Francis. La cena de los idiotas
YOSHIMOTO, Banana. Kitchen

PARKER, Alan. El balneario de Battle Creek

VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel. Quinteto de Buenos Aires
VINTENBERG, Thomas. Celebración

Els nostres
gurmets La cuina
Els nostres gurmets

La cuina de sempre

Marc Caro, Hannibal, Agatha Christie, l’inspector Carvalho i el seductor
Casanova són els gurmets convidats que ens expliquen els plats que més bons
resultats els han donat. Vosaltres mateixos…

És a dir, les receptes inimitables, les de l’àvia i les de la mare. Aquí descobrim
els seus secrets culinaris i tots nosaltres, fins i tot els que no tenen res a la
nevera, podrem elaborar els plats més tradicionals i gaudir-ne.

El Lazarillo de Tormes

BAGNASCO, Orazio. El banquete

AXEL, Gabriel. El festín de Babette

CARO, Marc. Delicatessen (pel·lícula)

EDWARDS, Blake. Desayuno con diamantes
JOFFÉ, Roland. Vatel

LANCHESTER, John. El refinament del gust
MANTILLA, Jesús Ruiz. Gordo

PINO, Maria. Un feroz apetito, los banquetes del caballero Casanova

RODIK, Belinda. Un festín para el rey. Trimalción, el cocinero del siglo XVII
SCOTT, Ridley. Hannibal

STAIKOS, Andreas. La amante gourmet
VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel. Contra los gourmets
VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel. Las recetas de Carvalho

CANN, Benjamín. Crónica de un desayuno

de sempre
FERNÁNDEZ ARMEDO, Álvaro. Nada en la nevera

KERRINGAN, Kate. Recetas para un matrimonio perfecto
LEE, Ang. Comer, beber, amar

MANN, Delbert. Mesas separadas

NETTELBECK, Sandra. Deliciosa Martha
PLA, Josep. El que hem menjat
SERRA, Javier. La cena secreta

VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel. L’art de menjar a Catalunya
XUKRI, Mohamed. El pa de cada dia

Internacional

Internacional
Sabíeu que el “sushi” és peix cru i al Japó es considera una delícia?
O que les algues són el principal ingredient d’alguns plats tradicionals
xinesos? Heu tastat mai el plat sefardita anomenat “loubia”?
O la sopa de iuca cubana? Sabors, experiències i nous plats literaris d’altres
països i cultures ara a l’abast de tots nosaltres.
BOSCH, Alfred. Les set aromes del món

CAPOTE, Truman. Desayuno en Tiffany’s
LEE, Ang. El banquete de boda

PITOUN, Jean-Yves. American cuisine
SAKI. Truita bizantina

STAIKOS, Andreas. Receptes perilloses
TRÂN, Anh Hùng. El olor de la papaya verde
VVAA. Historias para catar
VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel. Los mares del sur
WAUGH, Everlyn. Merienda de negros

Acompanyaments i guarnicions
Per acompanyar els plats suggerim lleugeres salses, amanides plenes de
vitamines i colors, espècies plenes d’exotisme i, és clar, sal, pebre i també un
pessic del condiment secret de la xef del crim.

Guarnicions
BRYCE ECHENIQUE, Alfredo. El huerto de mi amada
CHRISTIE, Agatha. Cianur escumós

DIVAKARUNI, Chitra Banerjee. La señora de las especias

HURTADO, Antonio; LÓPEZ CHECA, Blas. El condimento de París
ISART MARGARIT, Rosa M. Vainilla

MALLADI, Amulya. La estación de los aromas
MILLER, George. El aceite de la vida

MONTERO, Rafael. Cilantro y perejil

ROIG, Montserrat. Un pensament de sal, un pessic de pebre
SELVADURAI, Shyam. Jardines de canela

ZGUSTOVA, Monika. Menta fresca amb llimona

Menú
Altres
infantil
plats
Altres plats

Menú infantil

Aquest apartat està dedicat als més exigents, innovadors i llepafils. I també
als qui opinen que el menjar és l’afrodisíac més efectiu i la màgia més potent.

Els nostres petits gurmets trobaran en aquestes pàgines receptes delicioses que
faran que els més desganats escurin el plat. Els nostres ingredients: 3 kg
d’imaginació, 2 l d’humor i 40 g de paciència. Fiqueu-ho al forn durant deu
minuts, afegiu-hi una dosi d’amor i serviu-ho calent.

ALLENDE, Isabel. Afrodita: cuentos, recetas y otros afrodisiacos
CAPELLA, Anthony. Manjar de amor

DJORJADZE, Nana. Mil y una recetas de un cocinero enamorado
MARSHALL, Garry. Frankie & Johnny

MONTERO, Rosa. La hija del caníbal

BALZOLA, Asun; RÍOS, Alicia. Cuentos rellenos
BIENIEK, Cristian. Michelle XXL

BRUCHAC, Joseph ; VOJTECH, Anna. Las primeras fresas
BURTON, Tim. Charlie y la Fábrica de Chocolate

OSUNA, Montse. Cocina mágica de la bruja moderna

CANAL, Eulàlia. Un petó de mandarina

VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel. Las recetas inmorales

CARLE, Eric. L’erugueta llaminera

COOPER, Helen. Sopa de carbassa

COPLANS, Peta. Espaguetis per a la Susanna

DUQUENNOY, Jacques. El sopar dels fantasmes

MARTÍ i POL, Miquel; SOLÉ i VENDRELL, Carme. Bon profit
MUNSON, Derek. Pastís per a enemics
TXILIKU. En Kiki vol xocolata!

GUTIÉRREZ ALEA, Tomás. Fresa y chocolate

Postres

Postres

Per acabar podeu triar entre fruita, agredolces històries per als més sensibles i
pastissos i dolces novel·les per als més llaminers. I per a aquells a qui agrada
assaborir una dolça temptació abans d’aixecar-se de la taula tenim gelat.
Els suggerim el de xocolata.
BARBERY, Muriel. Una golosina

BERGMAN, Igmar. Fresas salvajes

CAMILLERI, Andrea. El lladre de pastissets
CARNER, Josep. Els fruits saborosos

CASATI, Sveva. Vainilla y chocolate

CLEMENTIS, Francesca. El club de las golosas
DERY, Dominika. Los dulces de mi infancia

ESQUIVEL, Laura. Como agua para chocolate
FREIRE, Espido. Melocotones helados
GAARDER Jostein. La noia de les taronges

HALLSTROM, Lasse. Chocolat
HARRIS, Johanne. Cinco cuartos de naranja
KIAROSTAMI, Abbas. El sabor de las cerezas
MING-LIANG, Tsai. El sabor de la sandía
PHILLIPS, Susan Elizabeth. Ella es tan dulce
SMITH, Alexander McCall. Amigos, amor y chocolate

RED HOT CHILI PEPPERS
Stadium Arcadium

I per beure

Beure

Vi blanc amb el peix, negre amb el rostit, vi màgic per a la imaginació i cava
per a les celebracions. I al final un cafè. O potser un te? Això sí, decidiu el
que decidiu, penseu bé amb qui ho voleu prendre…
GLEZ, Montero. Sed de champán
HARRIS, Johanne. Vino mágico

IRVING, John. La epopeya del bebedor de agua
LE FANU, Sheridan. Te verd

MAHFUZ, Naguib. Café Karnak

MEHRAN, Marsha. Café Babilonia
PACKER, ZZ. Un café lejos de aquí

PAYNE, Alexander. Entre copas

SERVÍA, Josep Maria. Granissat de cafè

SHEAR, Leanne. El Manhattan perfecto

SIMÓ, Isabel Clara. El gust amarg de la cervesa
VALDÉS, Zoé. Café Nostalgia

ZEFFIRELLI, Franco. Té con Mussolini

El secret del xef

El secret
del xef
Que quin és el secret del xef per a un sopar perfecte? Doncs bones
músiques per a grans vetllades. N’hi ha per a tots els gustos.
ALIZEE. Gourmandises
CAKE LIKE. Delicious

CALAMARO, Andrés. El Salmón
CREAM. Disraeli gears

DIJOUS PAELLA. Dijous paella

GARCÍA, Nono. Atún y chocolate

GUERRA, Juan Luis. Ojalá que llueva café
GUERRA, Pedro. Golosinas

HÄNDEL, Georg Friedrich. Música, fuego y agua
JARABE DE PALO. De vuelta y vuelta

LA SALSETA DEL POBLE SEC. Ei... company!!!
M CLAN. Sopa fría

MACEDÒNIA. Posa’m un suc
MANÁ. Amar es combatir
MCLEAN, Don. American pie
NYMAN, Michael. The cook, the thief, his wife and her lover (B.S.)
PINK MARTINI. Hang on little tomato
PORT BO. Canela y ron
RED HOT CHILI PEPPERS. Stadium arcadium
SOPA DE CABRA. Plou i fa sol
VENEGAS, Julieta. Limón y sal
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