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La nota de tast d’una terra

Els bolets, d’aspecte fràgil, pur, net i 
brillant; de tonalitats blanques i grises, 
amb ribets grocs, àmbars, ataronjats. 
De cos variant, sovint molsut, en altres 
ocasions llarg i prim. Amb reflexes morats, 
bruns, fins i tot torrats.

D’una olor característica, d’intensitat alta; 
a terra humida, a herba mullada, a terra 
flonja. Sempre amb notes balsàmiques, 

la que els dóna l’ombra dels pins, roures 
i alzines; i el sotabosc, sovint de boix, 
ginebró i timó.

De sabor amable, amb una entrada 
melosa, potent, perdurable. Els laterals 
queden activats, desperts. Els llavis untats, 
àvids de voler-ne més. 

Reragust d’humitats nobles, les dels 
boscos berguedans que els bressolen, 
que els mimen i els cuiden fins que una 

mà entesa, respectuosa, els arrenca 
suaument.

Veure un paisatge, sentir una olor, un gust, 
tastar vida… De la terra que els acull, de la 
terra que ens els brinda. Mira, olora, tasta 
el Berguedà i fes-ho en un plat, el que ens 
ofereix cada any la Cuina del Bolet.

Sílvia Culell, periodista i sommelier

El bolet del Berguedà 2013



Menú a escollir
*Farcellets cruixents de bolets, tastet i formatge de 

cabra o Saltat de ceps sobre llit de poma 
amb encenalls de foie 

*Hamburguesa de peu de porc i bolets amb salsa de 
tòfona o Espatlla de xai al forn amb 

un toc de mel i bolets saltats
*Gelat de formatge de cabra amb melmelada de rossinyols 

o Formatge de cabra artesà “Cuirol” amb codonyat

Carrer Clota, 4 Tel. 93 824 40 32

33,60 € IVA inclòs

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris: de 13.30 a 15.30h i de 21 a 22.30h 

Festa setmanal: diumenges nit i dilluns 
(excepte del  15 de juny al 15 de setembre)

BAGÀ

Restaurant hotel Ca l’Amagat

Menú degustació
Crema de bolets amb crestes de gall i emulsió 

d’avellanes // Raviolis cruixents de poma, botifarra 
i bolets, amb brots tendres // Llagostins i 

encenalls de lluç, escaldats amb brou infusionat 
// Conill cuit a baixa temperatura, amb bolets 

i reducció de vi // Textures de fruits del bosc, amb 
cruixent de ceps i garapinyats 

Carretera de Ribes, Km 44. Tel. 93 821 04 70 

32,50 € IVA inclòs

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris: de 13 a 16h. Sopars divendres i dissabtes de 21 a 23h.

Festa setmanal: dilluns 

BERGA 

Restaurant La Cabana 

Menú degustació 
Aperitiu boletaire //

Els rovellons amb daus d’ ibèric //
Els ceps amb crema i foie //
Les llenegues amb turbot //

Els fredolics amb llaminadura de conill //
Les trompetes amb formatges //

Els camagrocs amb  gemmes

Passeig de la Pau, 27. Tel. 93 821 11 85 

66 € IVA inclòs

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris: de 13 a 15.30h i de 20.15 a 22:30h 

Festa setmanal: diumenges nit i dilluns

BERGA 

Restaurant Sala



Menú degustació
Amanida de bolets amb pernil d’ànec //

Pasta fresca amb bolets i daus de carbassa // 
Bacallà amb tomàquet confitat i coulis de ceps // 

Filet de porc farcit de bolets i salsa de mel //
Postres de la casa 

Carretera Sant Fruitós, 39 (entrada Berga Sud). Tel.93 821 34 63 

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris: de 13 a 15.30h i de 20.30 a 22.30h 

Festa setmanal: diumenge

BERGA

Restaurant Hotel Estel 

29 € IVA inclòs

Menú
Aperitius del xef

Arròs amb bolets i secret de porc ibèric 
Bacallà amb ceps i poma 

Llaminera de porc amb bolets, foie i el seu caramel
Pre-postres 

Panacota de castanyes i caramel de taronja 
Inclou pa, aigua i vi de la casa 

Carretera Rasos de Peguera s/n. Tel. 93821 54 33 

25 € IVA inclòs

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris: de 10.30h a 17h. Sopars divendres i dissabtes de 20h a 24h.

Festa setmanal: dimecres 

BERGA

Restaurant Font Negra

Menú a escollir
*Amanida de tardor amb bolets 

o Farcellet de col amb botifarra i bolets 
*Calamars farcits de bolets 

o Xai farcit de bolets 
Postres de la casa

Cafè i copa de cava Rovellats

Carrer Bisbe Comellas, 93. Tel. 93 823 40 01

30 € IVA inclòs

Dies que s’ofereix el menú: dissabtes i diumenges
Horaris: de 13 a 15.30h i de 21h a 22.30h 

Festa setmanal: dilluns

CASSERRES

Restaurant Fonda Alsina



Menú a escollir
*Raviolis de bolets amb parmesà 

o Arròs de muntanya i bolets
*Lluç amb alls tendres i llenegues 

o Jarret de vedella i bolets
*Postres a escollir 

*Copa de cava 
Inclou pa, aigua vi i cafè 

Casa Torra s/n. Tel. 93 823 82 29 

28 € IVA inclòs

Dies que s’ofereix el menú: dissabtes i diumenges 
Horaris: de 13 a 16h 

Festa setmanal: obrim tota la setmana 

CASTELL DE L’ARENY  

Restaurant Castell de l’Areny

Menú degustació
Amanideta d’enciams amb mongetes seques, pernil 

i bolets // Coca amb formatge i bolets amb tastet 
esparrecat // Terrina de vedella amb bolets i 

salsa de vi negre semi dolç // Pasta de full amb 
mató de la Quar, fruites del bosc i gelat de ceps // 

 Xarrup de licor de rossinyols 
Copa de vi Abadal, copa de Cava Rovellats i aigua.  

Carretera de Rasos de Peguera, Km 4. Tel. 93 821 35 61 

29,90 € IVA inclòs

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris: de 13 a 16h. Sopars divendres i dissabtes de 20.30 a 23h. 

Festa setmanal: dijous     

ESPINALBET (Castellar del Riu) 

Restaurant Els Roures

Menú
Galets farcits de foie a la crema de moixerons 

Filet de porc Wellington amb 
barreja de bolets i foie gras

Gelat de camagrocs amb galeta cruixent 
Inclou vi i aigua 

Carrer Nostra Senyora de la Llum, 16. Barri Font dels Torracs. Tel. 93 822 83 90 

28,55 € IVA inclòs

Dies que s’ofereix el menú:  tota la setmana 
Horaris: de 8h a 20h. Sopars divendres i dissabtes de 21 a 22.30h

Festa setmanal: dilluns 

GIRONELLA

Restaurant Cal Pajares



Menú a escollir
*Canelons de bolets o 

Carpaccio de bacallà amb rovellons o 
Pebrots del piquillo amb botifarra negra, 

bolets i mousse d’escalivada 
*Cargol amb surenys o

Calamars farcits de lluç i bolets o
Galta de porc al forn amb llenegues 

*Postres a escollir 

Plaça de la Farga, 10. Tel. 93 822 76 72 

25 € IVA inclòs

Dies que s’ofereix el menú:  tota la setmana 
Horaris: de 13 a16h. Sopars divendres i dissabtes de 20 a 23h 

Festa setmanal: dilluns 

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

Restaurant El Recó de l’Avi

Menú degustació
Amanida de tomàquet i bolets confitats 

“Montadito” de bolets i gamba //
Morro de bacallà amb salsa de bolets 

Galta de porc farcida de ceps //
Mil fulls de poma caramel·litzada amb ceps 

Inclou pa, aigua, vi i cafè 

C/ Furrioles altes, 2. Tel. 93 823 61 62 

35 € IVA inclòs

Dies que s’ofereix el menú: 
dissabtes i diumenges (mínim 2 persones) 
Horaris: de 13.30h a 15.30h i de 21 a 22h 
Festa setmanal: Diumenges nit i dilluns 

LA POBLA DE LILLET

Restaurant Hostal Cal Pericas

Menú degustació
 Crema de ceps amb terrina de col, gambes i bolets amb 

oli de pinyons // Amanida tèbia amb canonges, bolets, 
guatlles confitades i vinagreta de cítrics // Trumfos de Gósol 
emmascarats amb bolets i foie gras // Gratinat de llom de 

bacallà amb bolets i gelat de pebrot del piquillo // Medalló de 
filet de vedella del Berguedà amb pasta de full, bolets i crema 
de mostassa a l’antiga // Gelat de ceps amb xocolata negra i 

tòfona ratllada // Gelée de maduixes amb bolets confitats
 i escuma de moscatell // Inclou pa, aigua i vi

Carrer Canal, 2. Tel. 97 337 02 74 

40 € IVA inclòs

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris: de 13 a 15.30h 

Sopars divendres i dissabtes de 20h a acabar 
Festa setmanal: dilluns

GÓSOL 

Restaurant El Forn “Cal Moixó”



Menú a escollir
*Tulipa d’escarola i camagrocs amb vinagreta de bolet

*Canelons de bolets amb beixamel de cep 
o Patates xafades amb fredolics i cansalada 

o Truita de barreja de bolets
*Vedella amb os i bolets 

o Bacallà enfarinat i llenegues negres 
o Botifarra de camasecs amb guarnició de tardor

*Postres a escollir 
Inclou vi DO Pla de Bages (criança), aigua i pa

Carretera de Berga, 10. Cal Marçal. Tel. 93 838 03 86  

25 € IVA inclòs

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris: de 13h a 15.30h i de 20h a 22.30h 

Festa setmanal: diumenges nit 

PUIG-REIG 

Restaurant  Apart-Hotel Cal Marçal 

Menú a escollir
*Aperitiu de benvinguda 

*Sopa de bolets o Paella de bolets amb bacallà o 
Saltat de mongetes amb bolets i cansalada 

o Torrada amb remenat de bolets i encenalls de pernil 
*Botifarra esparracada amb bolets de temporada o Assortiment 
de carns a la brasa amb bolets o Ànec a la cassola amb bolets. 

*Postres a escollir 
*Copa de cava Rovellats 

Inclou vi, gasosa, aigua i cafè

Carretera de Gironella a Vic, Km 37. Tel. 93 825 05 25

25€ IVA inclòs

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris: de 13 a 16h 

Festa setmanal: obrim tota la setmana 

SANTA MARIA DE MERLÈS

Restaurant Sant Cristòfol

Menú degustació
El nostre aperitiu // Ou del nostre galliner amb amanida 

líquida de bolets, cansalada i remolatxa // Coca tèbia d’espelta 
de Cal Pauet amb melmelada de ceba, ceps i germinats  

// Vieira rostida amb mantega d’avellana, fruites seques 
i samfaina de camagrocs al moment // Arròs cremós de 

pinetells amb caneló cruixent de bolets // Llengua de vedella 
cuinada a baixa temperatura amb salsa de ratafia i rovellons      

//  “Borratxo” amb sopa de castanyes, bolets dolços i xocolata 

Casa Cal Fuster s/n. Tel. 93 820 49 11 

36,50 € IVA inclòs

Dies que s’ofereix el menú: divendres, dissabtes i diumenges 
Horaris: de divendres a diumenge de 13 a 16h. Sopars divendres 

(grups mínim 5 persones) i dissabtes de 21 a 22.15h 
Festa setmanal: dilluns i dimarts 

SERRATEIX  

Restaurant Hostal Cal Fuster

Menú a escollir
*Crema de ceps o Amanida de l’hort amb gust de 

rovellons o Carpaccio de ceps a la vinagreta
*Els canelons de bolets de sempre o Xafat de patates amb 

barreja de bolets o Mil fulls d’albergínia farcit de bolets
*Conill amb llenegues del Catllaràs o Estofat de vedella del 

Berguedà amb barreja de bolets 
o Peus a la brasa amb saltat de bolets 
*Postres a escollir entre 15 varietats 

Inclou vi de la casa 

Carrer Clotassos, 18. Tel. 93 823 83 13 

25 € IVA inclòs

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
(per encàrrec com a mínim amb un dia d’antel·lació). 

Horaris: de 9 a 22h 
Festa setmanal: obrim tota la setmana 

VILADA 
Restaurant Cal Candi



Ingredients

1 kg. de rovellons
1 kg. de sípietes

1 ceba gran
1 got de vi blanc sec

1 gra d’all
1 galeta tipus Maria

50 gr. pinyons i ametlles
Oli, sal i pebre

Talleu la ceba en juliana i coeu-la en 
una cassola amb oli d’oliva

Poseu els rovellons tallats a làmines 
i les sipietes senceres a la cassola i 
fregiu-ho tot junt”

Feu una picada amb els pinyons, les 
ametlles, l’all i la galeta

Afegiu la picada i el got de vi blanc a 
la cassola i deixeu-ho reduir

Rectifiqueu de sal i retireu-ho del foc

1

2

3

4

5

Lactarius sanguifluus

Bolet amb un barret convex de 4 a 18 
cm de diàmetre que a mesura que 
creix s’aplana i acaba en forma d’embut. 
Té un peu rabassut i pot tenir taques 
vermelloses. Les làmines són fines i si es 
trenquen deixen anar un líquid de color 
vermell-granatós.
Té una dependència dels pins ja que 

micorriza amb ells i per tant els trobem 
en pinedes, sobretot en substrat calcari 
des de setembre fins al desembre. 
És un bolet molt aromàtic i a la cuina 
és molt apreciat sobretot per menjar 
a la brasa o fregit amb all i julivert. Al 
Berguedà segurament és el bolet més 
conegut i més buscat.

Rovellons



Ingredients

Entrecot de vedella
Llenegues

Oli d’oliva
Aigua

Farina
Sal 

Llevat

Per arrebossar les llenegues farem 
servir una pasta que haurem fet amb 
l’aigua, la farina, la sal i el llevat. 

Arrebossem les llenegues en 
oli ben calent.

Salpebrem l’entrecot i el posem 
a la brasa. 

Quan estigui al punt de cocció desitjat 
el posem al plat i l’acompanyem amb 
les llenegues arrebossades.

1

2

3

4

Hygróphorus gliocyclus

Bolet amb coloració que varia entre el 
color crema i el groc pàl•lid. Presenta 
un barret d’entre 3 i 12 cm de diàmetre 
que de jove sol ser convex i que es va 
aplanant al créixer. Tan el barret com el 
peu són viscosos ja que estan recoberts 
per un mucílag. Les làmines, de color 

blanc, són amples i separades i el peu 
és cilíndric i blanquinós. A la cuina és un 
bolet apreciat que s’utilitza sobretot per 
acompanyar plats de carn, especialment 
guisats i estofats.

Llenega o mocosa blanca 



La Pobla de Lillet

Berga

Vilada

Guardiola de Berguedà

Cal Rosal Olvan



LA POBLA 
DE LILLET
23a. FIRA DEL 
BOLET I DEL 
BOLETAIRE

Dissabte 28 de setembre
 10-20h Fira d’artesans i productors 

agroalimentaris 
 10-14h Taller “Coneguem els bolets” 

al parc Xesco Boix. 
 12h Ball Country a la plaça de l’ajunta-

ment a càrrec de Grangers del Berguedà.
 16-17h Concurs de plats cuinats 

amb bolets
 18 h. Exposició pública dels plats 

cuinats. 
 20h 2a Edició del TASTA-B @JAZZ 

a la carpa boletaire. Tast de vins de denomi-
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et nacions d’origen català amb tastets de Cuina 
de Bolet maridat amb música de Jazz amb 
proposta de Berguedana de Jazz.

 22h. Entrega de premis del Concurs de 
plats cuinats a la carpa boletaire.

 De 10-14h i de 16-18h passejades amb 
el Carrilet Verd per la Pobla de Lillet.

Diumenge 29 de setembre
 10-20h Fira d’artesans i productors 

agroalimentaris
 11h. Cercavila i animació
 11,30h. Tradicional tast de bolets i xarrup 

de vermut Murcarols a la plaça de l’ajuntament 
(cedit per gentilesa de  Super servei Bodega 
Murcarols)

 12,30h.  Castellers (colla a concretar)
 Durant tot el dia Exposició micològica a 

la sala de la plaça del Fort amb la col·labora-
ció de l’Associació Micològica Berguedana i 
l’especial col·laboració d’Enric Gràcia, micòleg 
de “Caçadors de Bolets”.

 De 10-14h i de 16-18h passejades amb el 
Carrilet Verd per la Pobla de Lillet.

SETEMBRE



BERGA
FIRA BERGABOLET

Dissabte, 5 d’octubre
 10-20h. Demostracions d’artesans i 

tallers d’ofici.

 12-14h. Mostra de productes agro-
alimentaris del Berguedà i tast de 
productes.

 17,30h. Diada Castellera amb Caste-
llers de Berga, Moixiganguers d’Igualada 
i Margeners de Guissona.

 18h. Espectacle infantil a càrrec de 
Dani Magyk.

 18-21h. Exposició micològica, con-
curs de fotografia i dibuix infantil.
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OCTUBRE

 19-20h. Tast de plats de la cuina del 
bolet a càrrec dels restaurants del Club 
dels Sabors del Berguedà.

Concurs de pintura ràpida de tardor 
Ciutat de Berga (de 8 a 10h. Inscripcions, 
de 13a 14h. presentació de les obres i a les 
16,30h entrega de premis a la Sala Casino 
del Teatre Municipal. 

Diumenge, 6 d’octubre

 10-20h. Demostracions d’artesans i 
tallers d’oficis.

 10-20h. Exposició micològica, concurs 
de fotografia i dibuix infantil. 

 13h. Entrega de premis del concurs de 
bolets, de fotografia, de dibuix i micologia. 

 13-14h. Mostra de productes agroalimen-
taris del Berguedà i tast de productes.

 18,30-19,30h. Tast de plats de la cuina del 
bolet a càrrec dels restaurants del Club dels 
Sabors del Berguedà.

 18,30h. Actuació de Trastukats.

 21h. Crema de la falla al passeig de la Pau.

A Castellar del Riu, el diumenge al matí hi haurà el     57è Concurs de boletaires.

Ctra. als Rasos de Peguera, km.7 (Pla de Puigventós).

Més info: http://www.produccionsmc.com/webs_wp/penyaboletaireberga/



VILADA
XIX FIRA DEL BOLET

Dissabte 12 d’octubre
Vilada celebra la XIX Fira del Bolet, durant aquesta diada 
veïns i visitants gaudireu d’una fira gastronòmica i artesa-
nal així com d’activitats, educatives i culturals, per tota 
la família que giren al voltant del bolet com: la mostra 
micològica, el concurs gastronòmic, degustació de 
coca de bolets, tallers familiars, inflables per la quitxa-
lla, visites turística amb carruatge de cavalls pel muni-
cipi, concert de música a càrrec de PAINOMI, sorteig de 
cistella gastronòmica, entrega de premis del concurs 
gastronòmic, i cloenda de la fira. Aquesta fira és un dia 
per gaudir del bolet en família.
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OCTUBRE



GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
FESTA DEL BOLET

Diumenge 20 d’octubre
Tots els actes es faran al recinte del 
mercat del bolet.

 10-12h. Esmorzar del boletaire.
 10-14h. Taller de bolets infantil i juvenil per 

a nens i nenes, a càrrec de L’EROL de la Societat 
Catalana de Micologia. 

 11-14h. Exposició del III Concurs de dibuix 
infantil de bolets, dels alumnes del CEIP Sant 
Llorenç.

 12-14h. XVIII Concurs de cuina per aficionats, 
presentació dels plats i degustació per part del 
jurat.
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 12-14h. Tast de vins i de plats cuinats amb 
bolets dels restaurants del municipi. Venda de 
tiquets al Mercat del Bolet i a l’Oficina de Turisme 
el mateix dia.

 12,30h. Actuació dels Castellers de Berga.
 14h. Lliurament de premis als guanyadors 

del Concurs de Cuina i lliurament de premis del 
Concurs de dibuix infantil dels alumnes del CEIP 
Sant Llorenç.

OCTUBRE
MERCAT
Des de setembre fins acabar la 
temporada (novembre-desembre), 
cada dia parades de bolets i 
productes artesans alimentaris al 
recinte del mercat del bolet.



CAL ROSAL, 
OLVAN
EL MERCAT 
DEL BOLET DE 
CAL ROSAL
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et I, recordeu, el primer cap de setmana de febrer, 
FIRA DE LA TÒFONA 
DEL BERGUEDÀ 

www.firadelatofona.cat

SETEMBRE, OCTUBRE I NOVEMBRE
Obert cada dia

Al peu de la carretera C16 
(sortides 90 i 92 direcció nord i 
sortida 95 direcció sud). 

OCTUBRE
7 setembre: obertura del mercat
5 octubre: sorteig de 2 cistelles
6-13-20-27 d’octubre: escola de boletaires
2 novembre: sorteig de 2 cistelles
3-10 novembre: escola de boletaires
30 novembre: sorteig d’1 cistella i 
     1 cap de setmana a Olvan
30 novembre: clausura del mercat

Caps de setmana: 
el Rebost del Mercat: mostra de productes km0
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FESTA DEL BOLET 
DE CAL ROSAL, 
el dia 27 d’octubre, amb activitats infantils, 
tastos i altres esdeveniments per compartir la 
passió pels bolets. 

Podeu trobar més informació a: 
www.olvan.cat



Si retorneu aquesta butlleta en qualsevol dels restaurants adherits a la Cuina del Bolet del Berguedà que surten en aquest 
fulletó, rebreu anualment informació de la Cuina del Bolet i entrareu en un sorteig d’una caixa de vi Abadal , d’una caixa 
de cava Rovellats i d’un cap de setmana al Berguedà per a dues persones (incloent una nit d’hotel, dinar i sopar menú 
degustació). La data límit per entregar butlletes és el 30 de novembre de 2013. Aquest premi caduca a l’abril de 2014.
 
Nom i Cognoms..........................................................................................................................................................................................................

e-mail.................................................................................................................................. Tel ..................................................................................

Adreça ..................................................................................... Codi postal ............................. Població .................................................................

COM HEU REBUT LA INFORMACIÓ DE LA CAMPANYA DEL BOLET:   

  Ràdio      Diari      Restaurant      Oficines de turisme    Altres .........................................................................................
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades entraran a formar part de la base 

de dades del Oficina de Turisme del Berguedà amb la finalitat de promoció i difusió de les campanyes gastronòmiques que es realitzin a la comarca.
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