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15 menús per menjar amb els dits
De Toni Monné

El plaer de llepar-se els dits amb receptes de diverses
procedències i per a tots els gustos que es poden compartir en
múltiples ocasions.

El llibre planteja diverses situacions en les quals el pica-pica és la millor opció per al
menú, com ara àpats familiars, vetllades amb amics, sopars informals davant del
televisor o altres ocasions especials. Les receptes són molt variades i s’ha procurat que
els ingredients fossin asequibles i fàcils de trobar al mercat.

Un llibre que ens farà replantejar quina és la manera més tradicional i
la que ens fa gaudir més del menjar:
“Arribo a la conclusió que potser el que ens agrada de veritat és posar noms anglesos a
coses que coneixem tota la vida. Que potser no són finger food les nostres tapes i
broquetes tradicionals? I els mariscs, els entrepans, les croquetes?”
“Menjar amb els dits ens acosta al cor de la terra. Que no és el menjar un dels grans
nexes d’unió entre els éssers humans i els fruits que ens brinda la natura?”
“La major part de les receptes d’aquest llibre tenen carácter mediterrani, però no hem
pogut evitar proposar viatges culinaris que ens portaran del sushi a les tortitas
mexicanes, dels mezze de l’Orient Mitjà a les tradicions del Magrib, de les frituras
andaluses a l’smörgåsbord escandinau...”
“Així doncs, la conclusió sembla clara: l’home ha menjat sempre amb els dits, i ho
continua fent actualment. Potser per això sentim un plaer especial davant la possibilitat
de prescindir dels coberts”
De la introducció de Toni Monné
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L’autor
Toni Monné és periodista i ha estat sempre vinculat en diferents publicacions
de cuina i gastronomia. Va fundar i va dirigir durant més de deu anys dues de
les revistes de cuina més venudes a Espanya (Cocina Fácil i Comer Bien).
També ha dirigit la revista Lecturas Especial Cocina, la col·lecció de minillibres
“Con Mucho Gusto” i ha estat assessor editorial de Comer y Beber.
És l’autor de Barcelona gastromía y cocina i coautor dels llibres Emoción en el
plato, Del huerto a la mesa, Del bosque a la mesa, Quesos y Paisajes i Los
mejores bocadillos del mundo.
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