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reix un menú diari a 11 €, que in-
clou a triar entre tres primers, 
tres segons, postres, beguda i ca-
fè. I un altre de caps de setmana 
al preu de 15 €. Totes les postres 
són d’elaboració pròpia, amb es-
pecialitats italianes com el tira-
misú i la pannacotta. També dis-
posen del menú en grup, per un 
mínim de vuit persones, fet a mi-
da i que té gran acceptació, so-
bretot, a les nits.  

Per últim, els dimarts a la nit 
tenen una oferta exclusiva de du-
es pizzes al preu d’una. També 
als matins tenen oferta per a es-
morzar, que inclou cafè i un en-
trepà, fred o calent, per 2,50 €. El 
menjar no és l’únic detall per als 
clients. A Pulcinella compten 
amb una carta de vins exquisida, 
amb denominacions d’origen del 
Montsant, Priorat, Penedès, la 
Rioja o el Lambrusco.  

Per a la pròxima edició de la 
Tarraco Tapes que patrocina Es-
trella Damm, que començarà a 
mitjan abril, a Pulcinella tenen 
preparat uns popets italians amb 
salsa de tomàquet, ceba i espè-
cies, acompanyada d’una focac-
cia amb olives. Es dirà Polpo alla 
Pulci. –MARIA LUCEA

Hi ha pocs restaurants italians 
per la zona de la plaça Imperi-
al Tarraco i el Serrallo. Això van 
pensar Daniel Rabassó i Yolan-
da Torné quan l’any 2011 van 
emprendre un negoci en el sec-
tor de la restauració. És per 
aquest motiu que el restaurant 
Puncinella es troba en una de 
les artèries més transitades de 
la ciutat: carrer Pere Martell. 

Pulcinella és el nom que re-
ben les tradicionals marionetes 
de fusta a Itàlia. Només amb aques-
ta referència un ja pot saber què 
es trobarà en entrar a l’establi-
ment. La pizza és l’especialitat 
de la casa. Ofereixen 20 varietats 
on els clients poden provar la tí-
pica massa italiana, fina i ben car-
regada de condiments. Però aques-
ta no és l’única especialitat típi-
ca del país de la pasta. 

A Pulcinella es poden tastar 
les bruschettas, torrades típiques 
italianes. Entre una gran varie-
tat de gustos també podem tro-
bar la paisana, elaborada amb es-
calivada, una altra de salmó i for-
matge o l’amore, amb formatge, 
pernil salat i fruits secs. Altres 
plats exquisits com les amani-
des, les carns –entre les quals des-
taque el filet amb foie i l’entre-
cot– o peix complementen una 
carta 100% mediterrània. 

Obert tots els dies de la set-
mana, aquest establiment ofe-
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Pulcinella, cuina italiana 
tradicional a Tarragona
La pizza i la gastronomia mediterrània, les seves especialitats

L’establiment té un menjador per a uns 60 comensals. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Bruixes de Burriac by Jaume Drudis, experiencia única 
Bruixes de Burriac by Jaume Drudis, 
celebra con nosotros tus eventos. 
Ubicado en el centro de la villa medieval 
y formando parte del hotel Gran 
Claustre, este restaurante ofrece una 
oferta gastronómica exquisita y singular. 
Su cocina gira en torno a la cocina 

tradicional catalana de vanguardia, 
con productos de Kilómetro Cero. 
Especialistas en la celebración de todo 
tipo de eventos, bodas, bautizos y 
comuniones. Disfrute de una experiencia 
culinaria con un trato exquisito.  
www.granclaustre.com

Tenen plats típics 
com ‘bruschettas’, 
tiramisú i 
pannacotta

Filosofía, nueva oferta gastronómica de TGN 

En el corazón del casco antiguo (en 
el número 6 de la plaza Ripoll), el res-
taurante Filosofía ha abierto puer-
tas para ampliar la diversidad gas-
tronómica de la ciudad. Nos espe-
cializamos en carnes selectas y 
hamburgueses Gourmet. Tenemos 

opciones para celíacos y vegetaria-
nos. Cervezas Internacionales y gran 
selección de vinos. ¿Te apetece un 
entrecot Nebraska? O una hambur-
guesa de Black Angus con foie? 
¡Ven a conocer nuestro restau-
rante!

◆ Adreça: C/ Pere Martell 
52-54 (Tarragona) 
◆ Telèfon: 977 11 20 88 
◆ info@pulcinellatgn.com 
◆ Horari: Obert tots els 
dies de 9.30 h fins a la 
mitjanit

Les conclusions de la segona en-
questa sobre hàbits de consum de 
l’ou, elaborada per Inprovo (Orga-
nització Interprofessional de l’Ou i 
els seus Productes) revela que no-
més el 3% dels consumidors catalans 
identifica correctament el codi im-
près en aquest. 

La campanya «L’ou, d’etiqueta», 
ha arribat aquesta setmana a Tar-
ragona. Les mascotes de la campa-
nya, Moreno i Clara, han visitat el 

Mercat Central. La campanya, que 
compta amb el suport i el cofinan-
çament de la Unió Europea (UE) i 
el Ministeri d’Agricultura, Alimen-
tació i Medi Ambient, té com a prin-
cipal objectiu «informar el consu-
midor sobre la traçabilitat de l’ou, 
indicada en el seu marcatge i eti-
quetatge, així com sobre les carac-
terístiques de la producció d’ous a 
la UE, un sector modern i compe-
titiu que, els darrers anys, ha fet 
grans esforços per tal que la sanitat 
i el benestar animal, la seguretat ali-
mentària i la protecció del medi am-
bient comunitaris es converteixin en 
un referent mundial», segons ha 
explicat la directora d’Inprovo, Mar 
Fernández. 

L’ou és un aliment bàsic al cistell 
de la compra dels catalans, que en 
consumeixen més de 75 milions de 
dotzenes l’any. Dels més de 6.000 
milions d’ous consumits a Espanya 
el 2014, el 15% correspon a Catalu-
nya. L’etiqueta de l’envàs d’ous i el 
codi imprès a la closca ofereixen in-
formació de gran valor per al con-
sumidor. Ambdós permeten la se-
va traçabilitat (eina de control de 
la seguretat alimentària) i faciliten 

Només el 3% dels catalans 
sap interpretar el significat 
del codi imprès a l’ou

Les mascotes de la campanya, Moreno i Clara, al mercat. FOTO: CEDIDA

l’elecció dels ous que més s’adap-
ten a les preferències del consumi-
dor en cada moment. 

La majoria d’espanyols acostu-
ma a llegir sempre, o gairebé sem-
pre, l’etiqueta dels productes ali-
mentaris, però en el cas de l’ou hi 
ha un percentatge més elevat de la 
població que no la llegeix mai o gai-
rebé mai.  

A Catalunya, el 66% dels consu-
midors assegura fixar-se en el co-
di marcat a la closca, percentat-
ge que se situa lleugerament per 
sobre de la mitjana nacional (62%). 
Malgrat això, només el 3% l’iden-
tifica correctament: més de la mei-
tat dels consumidors catalans 
(55%) el relaciona amb la data de 
consum preferent i el 36%, amb 
la data de posta. En realitat, el pri-
mer número del codi indica el sis-
tema de producció al qual pertany 
i la resta de dígits serveixen per 
identificar el país, la província, el 
municipi i la granja d’origen. Tots 
els sistemes de producció garan-
teixen la qualitat de l’ou i el benes-
tar animal. –M. LUCEA

Catalunya 
consumeix a l’any 
75 milions de 
dotzenes d’ous 


