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EL
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SOSTENIBLE

Cuina natural i de proximitat des de la platja del Maresme

Diari d'un restaurant

Biosphere

SÒNIA

GARRIDO

El ‘xiringuito’ L’Escora, des de la platja de Pineda de Mar,
promou la seva proposta gastronòmica, en harmonia amb el
litoral maresmenc. El fet de tenir el Compromís per la
sostenibilitat turística Biosphere evidencia la seva voluntat
d’apostar pel turisme sostenible. Parlem amb la gerent, Sònia
Platja dels Pins, s/n
Pineda de Mar
Tel: 697 824 470
mail: reserves@lescora.com
www.lescora.com

Garrido, que ens explica de quina manera estan afrontant el
moment actual i quines són les seves propostes.

Com han viscut aquests difícils mesos d’aturada
forçada de les seves activitats?

Han estat mesos de preocupació, de quin serà el futur
immediat, amb la incertesa de tot plegat. El nostre negoci,
encara que petit i modest, és també la vida dels nostres
treballadors i de les seves famílies.
Han estat, per tant, uns temps complicats, de donar moltes
voltes al cap per veure com es pot donar un gir al negoci, de
reinventar-se, de com poder arribar als nostres clients sense
que tinguin por i de fer-los sentir segurs, com a casa seva.
I això sense comptar les dificultats amb les que ens hem
trobat i que deriven de la part menys maca del negoci, la part
comptable, que és l’única que no s’atura mai.
Quins canvis en el dia a dia els ha obligat a fer
aquesta situació d’emergència?

Principalment i els més importants han estat les
mesures d’higiene i seguretat. Els nostres clients són
el més important per a nosaltres, que estiguin segurs
és primordial.
Això també afecta a l’aforament del local, que encara que
estigui a l’aire lliure hem de vetllar pel nostre entorn i
respectar les zones on podem situar clients. Han d’estar
suficientment distanciats els uns dels altres, sense embrutar
l’entorn visualment.
Han decidit adherir-se al Compromís per la
sostenibilitat turística Biosphere. Quina creuen
que és la importància de propostes com aquesta
per a la comarca?
Ens hem adherit al Compromís per la sostenibilitat turística
Biosphere perquè creiem que el nostre entorn mereix un
respecte, que el cuidem entre tots. Volem conscienciar que
podem gaudir d’un bon àpat o d’una bona copa de vi, tot
gaudint del mar. Ens agrada respirar natura!
I això ho reflectim al nostre ‘xiringuito’, tant en la nostra
cuina (casolana, natural i de proximitat) com en la decoració
mimetitzada amb l’entorn (en aquest cas en el color i
textures naturals, amb element recuperats del mar i
l’entorn).

Quines són les especialitats del seu establiment?
La nostra cuina és 100% casolana, gens complicada,
tot i que trobar la perfecció de les coses simples porta
la seva feina també. Des dels plats bàsics amb
producte fresc, com una bona fritura de calamar, fins
a la sofisticació d’un caldós de llamàntol. I és que la
nostra especialitat són els arrossos, que ens situen en
el Top ten de la costa catalana pel digital Cuina.cat
Què destacaria de la gastronomia del Maresme?
Tenim una cuina espectacular. La dieta mediterrània és una
de les dietes més sanes i reconegudes del món. I el nostre
producte és de qualitat, del camp o del mar a la cuina
directament. Passant des del millor peix de les llotges, per
les carns de Girona, o les meravelloses maduixes de Sant
Pol, entre d’altres propostes gastronòmiques.

U n consell culinari
Dedicació, investigació i respecte
amb el que es fa qualsevol plat.
L’amor és el millor ingredient que
tenim, perquè els nostres clients
quedin enamorats.

