
MENÚ AMB PRODUCTES LOCALS I VALOR SOCIAL

TERRA,
CUINA 

I TRADICIÓ 



D'aquí neix aquest menú, cuinat als fogons de Cal Magre a partir de varietats locals 
d'hortalisses recuperades per L'Era i cultivades al Regadiu de Manresa, a l'Horta de 

Casa Costafreda de Caritas. Esperem que en gaudeixis !

és la iniciativa de tres col·lectius amb valors complementaris i una visió del món compartida, en un 
recorregut que va de l'origen (la llavor) al producte final (el menú), passant per les mans de la pagesia 
(el cultiu) i que entén que la qualitat passa per valorar i comprendre la tradició, el territori i la gent. 

El projecte consisteix a proposar un menú amb productes locals que es podà degustar al 
restaurant Cal Magre, de Callús, durant tot el mes de setembre.

TERRA,
CUINA 
I TRADICIÓ 

TERRA
Som terra perquè aquesta ens acull, 
ens nodreix, ens dona una identitat, 
i treballar-la ens dignifica. Els 
productes del menú han estat 
cultivats al Regadiu de Manresa, en 
el marc del projecte Activa't amb 
l'Horta de Casa Costafreda-
Agricultura social, un espai de 
producció agrària i economia social 
de Caritas Arxiprestal de Manresa. 
Caritas acull i acompanya persones 
en situació de pobresa per tal que 
esdevinguin protagonistes del seu 
desenvolupament integral. Treballa 
des de l'acció social, la sensibilitza-
ció i la denúncia de situacions 
d'injustícia. Desenvolupa tasques de 
formació i inserció sociolaboral, 
entre les quals hi ha aquest projecte.

CUINA
Som cuina perquè el treball amb el 
fruit ens alimenta el cos i els 
sentits. És I' espai d'alquímia que 
enriqueix la creativitat i la nostra 
vida. A la cuina de Cal Magre s'han 
elaborat els productes per oferir un 
menú que combina els sabors 
autòctons amb els valors que 
compartim. Cal Magre és un restau-
rant de cuina tradicional i de 
pagès, al cor del Pla de Bages, 
compromès amb el territori, els 
seus productes i productors.

www.calmagre.cat

TRADICIÓ
Som tradició perquè som el fruit de 
generacions en contacte amb la 
terra i el coneixement i la cultura 
que se'n deriva. Per això L'Era, 
Espai de Recursos Agroecològics, 
a través del projecte Esporus, hi 
aporta el coneixement tradicional i 
agrari de les varietats locals dels 
productes que formen part d'aquest 
menú. L'Era és una entitat sense 
ànim de lucre que treballa per la 
difusió de l'agroecologia i el saber 
fer pagès. Esporus és un banc de 
llavors de més de 380 varietats 
locals recuperades.

www.associaciolera.org 

www.caritasbisbatvic.cat/manresa/activathort



ELS PRODUCTES LOCALS
ESPORUS HA PROPOSAT 9 VARIETATS LOCALS

Les varietats locals lliguen la cultura agraria ambla culinaria. Són aquelles 
que els nostres avantpassats van conservar per al seu gust i l'adaptació a 
la nostra terra i els nostres costums. Quan les cultivem, cuinem o mengem, 
participem activament en la conservació de les nostres tradicions.

CARBASSÓ BLANC
Varietat molt productiva, de fruits 
de pell verd clar, gairebé blanc. 
Molt tendre, suau de gust, fàcil de 
digerir i de cuinar.

ALBERGÍNIA FIGUIG
Varietat d'albergínia de carn verda, 
la autèntica del oasis de Figuig 
(Marroc) per als amants de les 
albergínies.

PEBROT GROC DE 
CANYAMARS
Pebrot de carn groga, de forma petita 
i rodona, de carn gruixuda i cruixent 
ideal per a menjar en cru o cuinat.

PEBROT XATO
Varietat de forma inusual, es cull i 
menja vermell, ben madurat al sol. 
Ríc en antioxidants. Ideal per farcir. 
També es pot escalivar i congelar o 
fer en conserva.

TOMÀQUET VERD
Anomenat tomàquet de marge. Es 
plantava al marge dels camins per 
evitar que robessin els tomàquets dels 
horts. Manté el color verd quan 
madura i és d'una sorprenent dolçor.

TOMÀQUET DE LA TETA
Varietat delicada, dels que anome-
nen de collir i servir. És el més 
aromàtic a l'hort i a la taula, i d'un 
gust intens al paladar.

SÍNDRIA BLANCA
Varietat de fruit rodó i pell de color 
verd molt clar, gaieabé blanc que li 
dona el nom. La carn és  vermell 
intens, de textura suau i molt dolça, 
ideal per acompanyar postres dolços.

CEBA SANG DE BOU 
Rep el nom pel seu color morat 
intens, varietat de conservació 
mitjana i de cert grau de picantor 
que dóna gust als plats cuinats 
amb aquesta ceba.

CEBA LLARGA DE BERGA
Varietat de ceba llarga, dolça i de 
gran calibre, no pica gens el que la 
fa ideal per a ser consumida en cru.



Carbassó blanc
Albergínia Figuig

Pebrot groc de Canyamars
Pebrot xato

Tomàquet verd
Tomàquet de la teta

Síndria blanca
Ceba sang de bou

Meló groc

Primers
Amanida de tomàquets amb formatge fresc, pesto i nous
Carpaccio de carbassó blanc amb tabulé de couscous i salseta de iogurt
Babaganoush d'albergínia Figuig
Pasta a la Tailandesa
Salmorejo amb ou, pernil i tonyina

Segons
Xai i botifarra amb patates fregides
Peus de porc amb caliu i allioli de poma 
Bacallà gratinat amb samfaina
Guisat de vedella amb pèsols i allets

Postres
Gazpacho de síndria blanca
Lassí de meló groc
Gelat/sorbet
Pastís de formatge

MENÚ DE TEMPORADA
AMB PRODUCTES LOCALS I VALOR SOCIAL

Restaurant Cal Magre 

08262 Callús (Bages)
Tel. 938360451
www.calmagre.cat


