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El restaurant Saborós, des de Premià de Mar, aposta per una
gastronomia plenament integrada amb el territori i pel
Compromís per la sostenibilitat turística Biosphere. Diego Da
Pra, al capdavant de l’establiment, ens explica com han passat
aquests mesos de confinament i la situació que s’ha generat,
com s’han adaptat al nou context i la seva ferma convicció per
una cuina de proximitat i el turisme sostenible a la comarca.

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

Ens vam adaptar, sortint del que és habitual i veient
que la situació inicial s’allargava. Fèiem plats de pasta
fresca per emportar-se i d’altres amb productes de
pagès, de proximitat. Quan vam poder vam obrir una
petita terrassa, intentant ja començar a facturar. La
veritat és que han estat uns mesos complicats i ho
segueixen sent. És molt dur, es nota molt i és un
procés que s'allarga.

Quins canvis en el dia a dia els ha obligat a fer
aquesta situació d’emergència?

Els temes que la normativa ha marcat els hem anat seguint
tots, com les mascaretes, la higiene, etc. També hem afegit
ozó per a la neteja. Hi ha hagut molts pros i molts contres en
tot plegat, però hem seguit en el nostre lloc. L’aspecte de la
neteja és molt important. I en el cas del menjar per
emportar-se, fem servir el tuppers ecològics, perquè sempre
volem contribuir a no generar un impacte mediambiental
molt gran i invertim en un model ecològic, amb idees que no
afectin el medi ambient. D’altra banda, ara més que mai, la
gent necessita seguretat i veure que les coses s’estan fent bé.

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?

Des que vam començar amb el restaurant ja anàvem amb
aquesta idea de la sostenibilitat, els productes de Quilòmetre
Zero, tot el que és ecològic. És complicat i més car, però una
aposta clara pel futur.
Treballem amb la filosofia de fer tot el que podem nosaltres,
productes ecològics en un menú de 15 euros. A banda de
tenir aquest plantejament, volem plasmar-lo en realitats. I cal
que hi hagi una distinció que garanteixi aquests
plantejaments de sostenibilitat, especialment de cara al
turisme estranger, que és més sensible a aquest tema. Aquí
hi ha un percentatge creixent de persones que ho és, però el
turisme estranger se’l mira una mica més aquest tema.

Negro-Marcia-Diego foto de Cristina Pedrazzini

Quines són les especialitats del seu restaurant?
La nostra especialitat són els productes de temporada. A
partir dels productes de base ho creem tot, res enllaunant,
comprant amb la màxima proximitat possible, de productors
de la zona.
Què destacaria de la gastronomia del Maresme?
Soc italià. I el producte que més em va sorprendre quan vaig
venir al Maresme va ser la maduixa. Provar-la et porta
records d’infantesa, aquest sabor intens, d’hort, d’abans. Et
sorprèn, també, que una comarca en la que viu tanta gent,
tingui alhora tanta varietat de productes i de tan bona
qualitat.

Un consell per cuinar.
Dedicar temps als plats. I evitar les
llaunes, fent servir productes naturals.
Així es poden descobrir sabors més
interessants i diferents. I també provar a
cuinar alguna cosa des de zero. En el
confinament hi ha hagut molta gent que
ha cuinat des de casa amb productes
bàsics. Des de fer pa fins a plats més
elaborats, descobrint tot el procés de la
cuina des de la pròpia casa.

