
PUBLICACIONS
GASTRONÒMIQUES

COL·LECCIÓ LA TECA

Els receptaris d’Onada:  
la gastronomia  
com a patrimoni
La gastronomia és molt més que un simple 
àpat. En el menjar hi trobem la manifestació 
de la cultura, la història, el treball i el paisatge 
dels nostres pobles, una marca que els fa 
únics i els col·loca sobre el mapa. Reivindicar 
la gastronomia és potenciar tot allò que 
defineix la identitat d’un espai geogràfic, una 
vila, una ciutat o una comarca. És prendre el 
millor del patrimoni natural i humà i servir-lo 
sobre la taula.

Els receptaris de l a col·lecció La Teca són 
llibres que recuperen i divulguen el patrimoni 
culinari tradicional, tot contribuint a conèixer 
millor les societats humanes que durant 
segles han aprofitat el que els ha ofert el seu 
paisatge de proximitat per preparar menges 
de tota mena que s’integren en les festivitats 
i els costums. I d’altra banda, són una eina 
estratègica per destacar la qualitat dels 
productes, per tal de promoure’ls tant entre el 
públic en general com entre els professionals 
de la gastronomia d’arreu del país.



La pastisseria i la cuina de la garrofa 
Fundació Alícia

ISBN: 978-84-16505-59-3 | EXTENSIÓ: 72 PÀG. | PVP: 20 €

Aplec de receptes on es proposa una nova cultura sobre la garrofa, 
un producte, humil i sovint menystingut, de la nostra terra. Des d’un 
respecte programàtic per la garrofa i la seua tradició, la Fundació Alícia 
ha impulsat un treball innovador, amb col·laboracions des dels àmbits de 
la restauració, la pastisseria, les fleques i les escoles de cuina. Un treball 
d’autèntica excel·lència que despertarà la curiositat dels professionals i 
els afeccionats al món de la cuina.

El lector hi trobarà un conjunt de receptes de base que ens proporciona 
la Fundació Alícia, un ventall de plats on la garrofa es mostra com un 
ingredient nou, saborós i versàtil, per a tot tipus de menjars. 

La cuina de la carxofa de Benicarló • La cocina de la alcachofa de Benicarló 
Agrupació de Restaurants de Benicarló

Aquesta obra agrupa una sèrie de 
receptes que giren al voltant de la 
carxofa, un producte de Denominació 
d’Origen a Benicarló, al Baix Maestrat. 
Són propostes que combinen la 
tradició culinària benicarlanda amb la 
innovació i la búsqueda de sorpreses 
per als sentits.

Esta obra agrupa una serie de recetas 
que giran alrededor de la alcachofa, 
un producto de Denominación de 
Origen en Benicarló, al Baix Maestrat. 
Son propuestas que combinan la 
tradición culinaria benicarlanda 
con la innovación y la búsqueda de 
sorpresas para los sentidos.

ISBN: 978-84-15221-55-5 | EXT.: 72 PÀG. | PVP: 19,90 € ISBN: 978-84-15221-83-8 | EXT.: 72 PÀG. | PVP: 19,90 €

Els millors pinxos i tapes de la carxofa de Benicarló 
Los mejores pinchos y tapas de la alcachofa de Benicarló 
Associació Benicarlanda de Bars i Cafeteries

La cuina dels pinxos i les tapes 
amb el producte estrella de l’horta 
benicarlanda apareix com una 
cuina creativa que dóna satisfacció 
als paladars més exigents. Aquest 
llibre ofereix una mostra excel·lent 
d’una aposta culinària moderna, una 
cuina minimalista avalada pels més 
prestigiosos xefs del moment. 

La cocina de los pinchos y las tapas 
con el producto estrella de la huerta 
benicarlanda aparece como una 
cocina creativa que da satisfacción 
a los paladares más exigentes. Este 
libro ofrece una muestra excelente de 
una apuesta culinaria moderna, una 
cocina minimalista avalada por los 
más prestigiosos chefs del momento. 

ISBN: 978-84-16505-26-5 | EXT.: 84 PÀG. | PVP: 20 € ISBN: 978-84-16505-27-2 | EXT.: 84 PÀG. | PVP: 20 €

PREMI GOURMAND
MILLOR LLIBRE DE POSTRES
ESPANYA-CATALUNYA 2012



La cuina dels arrossos del Delta de l’Ebre 
La cocina de los arroces del Delta del Ebro
Associació Local de la Dona de la Cava

L’arròs és un digne representant de la 
cuina del Delta de l’Ebre. Un delta que 
emmarca un paisatge arrosser que 
n’esdevé un dels elements identitaris 
més identificatius. El llibre vol oferir una 
mirada antropològica de la cuina d’un 
producte que les autores presenten 
com un veritable plaer per als sentits. 

El arroz es un digno representante de 
la cocina del Delta del Ebro. Un delta 
que enmarca un paisaje arrocero que 
se convierte en uno de sus elementos 
identitarios más identificativos. El libro 
quiere ofrecer una mirada antropológica 
de la cocina de un producto que las 
autoras presentan como un verdadero 
placer para los sentidos. 

ISBN: 978-84-16505-16-6 | EXT.: 84 PÀG. | PVP: 20 € ISBN: 978-84-16505-35-7 | EXT.: 84 PÀG. | PVP: 20 €

La cuina del Delta de l’Ebre
Associació Local de la Dona de la Cava

ISBN: 978-84-16505-38-8 | EXTENSIÓ: 84 PÀG. | PVP: 20 €

La cuina del Delta de l’Ebre no és només un receptari dels plats elaborats 
en cadascuna de les cases de les autores, sinó que és un recull d’alguns 
dels plats que amb petites variacions i formes es cuinen en tot l’àmbit 
territorial del Delta.

Tanmateix, aquest treball tan meritori pretén anar més enllà i retratar, 
alhora, un temps i un lloc concret. Com és sabut, la cuina no s’associa 
únicament a uns ingredients —en el cas que ens ocupa abundants, 
diversos i excel·lents— barrejats i elaborats amb més o menys encert, 
sinó que, com deia Josep Pla, és “el paisatge posat a la cassola”.

PREMI GOURMAND
MILLOR LLIBRE DE CUINA MEDITERRÀNIA

ESPANYA-CATALUNYA 2012

PREMI GOURMAND
MILLOR LLIBRE DE CUINA MEDITERRÀNIA

ESPANYA-CATALUNYA 2012

La cuina de la Sénia
Victòria Almuni, Rosa Almuni i Manolo Blesa

ISBN: 978-84-15896-88-3 | EXTENSIÓ: 96 PÀG. | PVP: 20 €

La senienca és una cuina que comparteix productes i maneres de 
fer pròpies de les comarques veïnes de Catalunya, Aragó i València. 
Cuina de proximitat i de temporada, de vegades humil i de vegades 
més elaborada, segons demana cada ocasió i segons les possibilitats 
econòmiques de cada moment. La tria que inclou és una petita mostra 
de la riquesa de plats que li donen entitat. De ben segur que n’hi 
trobareu a faltar molts, però esperem que la considereu representativa. 
Hem mirat d’incloure-hi la majoria de productes que la nodreixen, així 
com processos d’elaboració diferents. PREMI GOURMAND

MILLOR LLIBRE DE CUINA MEDITERRÀNIA
ESPANYA-CATALUNYA 2015



La clementina 
d’Alcanar a la cuina
Fundació Alícia
 
ISBN: 978-84-15896-24-1 |  
EXTENSIÓ: 72 PÀG. | PVP: 20 €

Les possibilitats de la 
clementina a la cuina són 
molt àmplies i en tot tipus 
de receptes, des de la cui-
na casolana d’arrel tradi-
cional fins a les creacions 
més agosarades de la cuina 

d’autor. Amb la carn, amb 
el peix, a les postres… els 
cítrics i, per descomptat, 
la clementina sempre ha 
estat un aliat perfecte del 
cuiner de casa nostra.

La cuina de les Terres 
de Mestral
Fundació Alícia
 
ISBN: 978-84-15896-35-7 |  
EXTENSIÓ: 108 PÀG. | PVP: 20 €

Si el que es vol és conèixer 
el caràcter i la manera 
de ser de la gent de 
Vandellós i l’Hospitalet 
de l’Infant, Pratdip i 
Tivissa, no hi ha una 
millor manera de fer-ho 

que coneixent i gaudint 
amb la seva cuina més 
tradicional d’aquells plats 
que al llarg de la història 
que han fet gaudir avis, 
pares i fills amb el seu 
consum.

La cuina de la 
Tinença de Benifassà
Luisa Viñas
 
ISBN: 978-84-15896-38-8 |  
EXTENSIÓ: 72 PÀG. | PVP: 20 €

El lector hi trobarà, d’una 
banda, una presentació 
sumària del patrimoni 
natural i artístic d’aquesta 
subcomarca nord-
valenciana. I de l’altra, 
de la mà de l’autora, un 

itinerari gastronòmic pels 
diversos pobles. Una cuina 
austera, que descansava 
en els productes de la 
terra, i s’adaptava a la 
duresa del treball i a 
l’alegria de la festa.

La cuina  
de Traiguera
Rafael Gauxach i Vicent Sanz
 
ISBN: 978-84-15896-01-2 |  
EXTENSIÓ: 84 PÀG. | PVP: 19,90 €

El receptari que us 
presentem és la 
constatació de la vigència 
d’unes formes de vida 
en la identitat d’una 
societat que canvia. I, 
alhora, manté l’empremta 

d’una herència històrica, 
social i cultural, potser 
poc coneguda però 
d’una personalitat ben 
afaiçonada al llarg del 
temps.

... i molts més títols del nostre territori. Visita’ns a la llibreria Onada o a www.onadaedicions.com
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Distribució:
Onada Edicions (Terres de l’Ebre)
Nus de Llibres (Resta de Catalunya)
Gea Llibres (País Valencià)


