
 
 

Els germans Roca. En Joan és al mig, entre en Jordi (esquerra) i en Josep (dreta) 

 
 

EL VI COM A INGREDIENT. POSTIL·LES A JOAN ROCA 
 

Text de 2006 
 
 
Dels tres germans Roca, el sommelier no és en Joan, sinó en Josep. En Joan és el cuiner, i en 
Jordi el pastisser. Però aquí no parlarem de vins com a tals, sinó del vi com a ingredient a la 
cuina. 
 
No aconsegueixo recordar on va anar a parar aquest text. Probablement fou Pere Castells qui 
em va passar el text de Joan Roca i em va dir que hi posés els comentaris que vulgués. I així ho 
vaig fer. El resultat és aquest document escrit a quatre mans. Jo no vaig tocar ni una coma del 
text que en Joan Roca em va passar, i el resultat no sé on va anar a parar... Si algú en té cap 
referència, li agrairia que m'ho fes saber. A vegades aquestes coses passen... 
 
Per cert, si tens l'ocasió, val la pena anar al restaurant que tenen els pares a Talaià, un barri al 
costat de Girona. Bon menjar, i preus molt assequibles. Ves-hi aviat, que quan és ple ja no hi 
entraras.   
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El vi com a ingredient. Art i ciència 

Joan Roca. Comentaris (cursiva) de Claudi Mans 
“Voldria que se’m preparés per a la veritat i desitjaria abastar tot el que hi ha a la Terra i 
el Cel, la ciència i la natura”. Goethe, Faust 
 
L’estudi físic i químic dels components que integren el vi són tan atractius o més que la seva 
vessant espiritual, mística, costumista, geològica o geogràfica. El vi és vida; afirmació poètica 
plena alhora de discurs empíric del conjunt de reaccions físiques i químiques que el conformen. 
Ciència i mística. Cos i ànima. La vida ,el seu joc de miralls i la nostra actitud davant d’ ella.  
 
La cuina amb vi arrenca en temps immemorials i ha arribat fins ara amb tot el pòsit històric. A 
partir de la tècnica, la imaginació i el diàleg amb la ciència es crea un gran camp de progrés de la 
gastronomia, en diferents línies d’avenç. La reflexió i l’evolució del vi com a ingredient ens 
porta a una revolució gràcies als mitjans – productes i tecnologies - que ara podem tenir a l’abast. 
A continuació hi podeu trobar uns quants exemples de les aplicacions que hem anat treballant en 
la cuina del vi des de d’El Celler de Can Roca. 
 
 
COMPONENTS DEL VI 
 
Pols d’antocians, pols de flavones, tartrats naturals, mares del vi, raïm amb carbònic endogen de 
la fase inicial de la fermentació carbònica, raïm amb carbònic exogen, fustes de roure per 
aromatitzar, perfumar i fumar ingredients, arrop, suc de raïms de varietats diferents... 
 

Què és un vi, des del punt de vista químic? Una barreja complicada. Compostos 
majoritaris: aigua i etanol. Compostos minoritaris: diòxid de carboni dissolt, 
sucres, aldehids, esters, flavones, tartrats, antocianines, àcid làctic, àcid màlic, 
glicerol, polifenols, tanins, terpenoides, pirazines. Tots aquests compostos i molts 
altres hi són en proporcions molt petites, variables segons el tipus de vi, segons el 
moment del processament del vi i segons on s'hagi magatzemat.  
El manteniment perllongat d'una barreja tan complexa en una barrica de fusta, 
que potser ha contingut ja algun alcohol, fa que la composició del vi varii per 
bescanvi entre els components minoritaris del vi i la la fusta. El vi agafarà 
components de la fusta, i aquesta es tenyirà del vi i modificarà la seva 
composició. 
Un vi és una barreja que té una composició que varia al llarg del temps, i no 
només pel motiu anterior. Hi ha reaccions químiques naturals entre els 
components del vi, però són lentes a les temperatures a que es solen magatzemar 
les ampolles. Aquestes reaccions fan que el vi evolucioni amb els anys cap a 
buquets ben diferents que en el moment d'embotellar-lo.  
Es coneix la composició química completa d'un vi? No. Es coneix fins allà on 
tinguem els límits de detecció dels aparells analítics del moment. Però tota nova 
tècnica més fina que les anteriors possibilita la detecció de nous grups de 
substàncies ja presents però indetectades fins a aquell moment, i que potser són 
decisives a l'hora de comprendre'n l'aroma, el gust, el color o l’evolució 
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CUINAR AMB VI 
 
L'ús del vi com a ingredient en un plat és molt habitual. Les noves tecnologies ens permeten 
aproximacions inesperades i variants dels usos tradicionals. 
 
La maceració al buit amb el roner és una d'aquestes tècniques. 
 

Un roner és un bany d'aigua a temperatura controlada superior a l'ambient i 
inferior a la temperatura d'ebullició, on es sumergeixen els aliments, 
hermèticament tancats en una bossa de plàstic, i acompanyats, si es vol, de líquid. 
Amb aquesta tècnica s'aconsegueixen coccions a baixa temperatura. molt més 
lentes i menys agressives que les coccions clàssiques, i maceracions molt 
controlades  
 

Qualsevol fruita macerada així amb vi tranquil o generós obté un efecte d’osmosi molt 
interessant.  Alguns exemples de preparacions derivades d'aquestes tècniques:  

• Ventresca de verat amb suc de peres al perfum de Poire Williams.  
• Gamba a l’ amontillado amb vellut dels seus caps, oli d’avellanes i taronja confitada 

 
L’osmosi és el pas de disolvent des d’una disolució diluïda a una altra de més 
concentrada a través d’una membrana. És el cas de les panses o altres fruites 
dessecades que s’inflen en contacte amb l’aigua. La cocció de peres amb vi és un 
procés relacionat amb l’osmosi, i que permet que passin a la fruita part de 
l’alcohol, aigua i els colorants del vi, a velocitats diferents. 
 

La salsa de vi és una tècnica clàssica. Algunes variants: 
• El cava com a salsa: Ostra al cava. Es tracta d'afegiri xantana en el moment d’aclarir 

l’escumós, just abans de finalitzar el procés d’elaboració tradicional. L’objectiu és 
obtenir una textura de salsa per menjar a cullerades. S'assoleix així el màxim respecte pel 
producte, amb la mínima intervenció. La salsa conté el gas carbònic endogen 

• Soufflé d'espàrrecs blancs amb albercocs al fum de gingebre i salsa de viognier (o 
un vi de Peter Jakob Kühn).  

• Figues pansides: Figa amb foie gras i gelée de pedro ximenez.  
• Merlot de collita càlida i evolució: Tòfona amb anxoves i merlot 

 
La xantana és una goma, tècnicament un polisacàrid, produit per fermentació de 
la glucosa o la sacarosa pel bacteri Xanthomonas campestris

El viognier és un vi blanc de la vall del Rin, molt apreciat. Peter Jakob Kühn és 
un elaborador de vins del Rin -Riesling i altres- de molta tradició.  

. Se’n va aprovar 
l’ús com a additiu alimentari (E415) el 1968. És soluble en aigua en fred i en 
calent, i n’incrementa la viscositat sense alterar-ne el color ni el sabor. Tampoc li 
influeixen variacions de pH ni de temperatura. És molt usada en la indústria 
cosmètica i alimentària, i des de fa uns anys, en l'alta gastronomia.  

 
 
MODIFICAR LA TEXTURA DEL VI 
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Un producte complex com el vi es pot modificar amb infinits procediments, per tal d'aconseguir-
ne textures sorprenents. En veiem alguns exemples. 
 
Gelificació: La goma xantana ens permet fixar en fred, sense alterar les molècules aromàtiques 
en la texturització. 
 
Granissat: El pacojet ens permet una textura de pols molt interessant. Mitjançant l’addició d’un 
fixador com goma xantana, gelatina o agar-agar, ens és possible servir un granissat amb una 
temperatura menys freda del que es habitual en els productes del pacojet, amb temperatures 
properes als 0 graus, evitant així  l'impacte dolorós sobre els sensors tèrmics de la boca que es 
tindria amb les temperatures habituals. 

 
El pacojet és un potent triturador-congelador que pot treballar a temperatures 
molt baixes, de -30ºC o menys. Permet aconseguir pols congelada de quasi 
qualsevol aliment. 

 
Sferificacions: Amb aquesta tècnica podem obtenir boles sfèriques de vi tranquil o escumós. I 
també sferificacions amb sucre:  raïm en forma de panses sferificades. 

 
La sferificació és la tècnica d'aconseguir boles líquides protegides per un tel 
lleuger i flexible. El tel s’aconsegueix mitjançant la reacció d'alginat de sodi amb 
una sal de calci. L’alginat es dissol en el líquid que es vol sferificar, i se’n 
submergeix una bola més o menys gran –una cullerada o gotetes fetes amb 
xeringa-  en el bany amb la sal de calci Es forma el tel inmediatament. Al cap 
d’uns pocs minuts es recull la boleta sferificada i es renta amb aigua..  
 

Nitrogen. L'ús de nitrogen líquid, a temperatures extraordinàriament fredes, permet aconseguir 
sorbets al minut, o mousse de vi al nitrogen. També s'hi pot afegir xantana. 

 
El nitrogen líquid està a una temperatura de 196º sota zero. A aquestes 
temperatures tan baixes congelen totes les estructures biològiques i la major part 
de líquids. Amb nitrogen líquid es poden obtenir textures de sorbet instantànies. A 
la indústria alimentària s'usa també el nitrogen líquid per congelar aliments que 
s'han de comercialitzar congelats. 
 
 

SEPARACIÓ DELS COMPONENTS DEL VI 
 
El 2004 hi va haver una proposta de realitzar gelatines de vi, malgrat que els fenols 
enterboleixen el líquid quan s’hi afegeix gelatina. El maig del 2005, com a modificació, es va  
proposar no utilitzar el vi, sinó directament els fenols que s’extreuen del vi o dels raïms. Les 
salses derivades i altres preparats fets a partir de barreges d’ingredients no originalment presents 
en els productes – salses “sintètiques” - reberen el nom de salses Wöhler.  

 
Friedrich Wöhler fou un químic alemany del segle XIX que sintetitzà la urea a 
partir de substàncies no derivades de la biosfera. Es deixava clar d'aquesta 
manera que les compostos químics derivats dels éssers vius no tenien cap 
característica distintiva específica, i s'eliminava així la teoria de la força vital. 

 



 
pàg. 5 

pàg. 5 

Hervé This, el 2008, proposava l'extracció de molècules odoríferes hidrofòbiques del vi en l’oli, 
control·lant la temperatura i jugant amb associacions moleculars amb polímers, com la gelatina. 
Com més associació, menys alliberament de molècules volàtils per part del vi original. 

 
Aquestes són propostes que van en la línia de separar els components dels 
diferents productes gastronòmics i usar-los de forma independent: en lloc de vi, 
els seus components. En lloc d'un brou, les seves fraccions oliosa, acuosa i 
particulada. Les tècniques de separació dels diversos components d’un producte 
natural són molt habituals en laboratoris de la química, i ara es poden aplicar 
també, adaptades a la cuina. És una línia de treball que probablement es vagi 
imposant en el futur. 
 
Les molècules hidrofòbiques tenen aversió per l'aigua, i per això es solubilitzen 
fàcilment en altres entorns no acuosos, com els olis o la gelatina. 

 
La perfum - cocció. A més del flambejat tradicional, hi ha la possibilitat de coure mitjançant els 
components volàtils dels vins i aiguardents, prèviament separats per destil·lació.. El rotaval que 
es descriu tot seguit ens permet obtenir aquests volàtils.  

• Es pot també preparar un sucre candi aromatitzat: pedres d’ aiguardent de mel d’acàcia. 
 
Fins i tot es poden usar els components volàtils obtinguts per destil·lació de vins o aiguardents 
com a aromes d’ambientació, usant per a la seva dispersió l'efecte Venturi.  

 
Rep el nom d'efecte Venturi el fenomen d'arrossegament generat per un gas que 
circula a certa velocitat per un conducte que s'estreny, on genera una depressió 
que és capaç d'aspirar el líquid d'un recipient i nebulitzar-lo en forma de gotes 
molt petites. És molt habitual en els aerosols domèstics i en instal·lacions 
industrials de fer el buit a una instal·lació. En aquests casos es denominen 
ejectors.  

 
  
UNA NOVA TECNOLOGIA: EL ROTAVAL 
 
Varem començar amb la idea d'extreure "olors transparents" mitjançant una tècnica de 
destil·lació. Ens semblava que era com separar un producte en un cos –la part que no destil·la- i 
la seva ànima, el destil·lat, i això ens era molt suggerent. Per exemple, varem poder flairar un 
líquid transparent, provinent de la condensació posterior a la destil·lació d'una infusió de 
maduixes amb pebre negre. Aquest va ser el punt de partida d' un treball de investigació que no 
s'ha aturat. Va ser l'origen del disseny del rotaval. 

 
El rotaval és el nom comercial d’un clàssic destil·lador usat en els laboratoris 
químics, adaptat a la cuina. En essència és un destil·lador que té un matrás 
rotatori on es posa el producte a destil·lar, i que pot ser un líquid, o una barreja 
líquid-sòlid, o una pasta. L’aparell permet treballar al buit i, per tant, pot 
destil·lar a temperatures inferiors al punt d’ebullició normal. És apte així per 
obtenir components volàtils delicats d'una barreja sense malmetre'ls per 
destil·lació a alta temperatura. També es pot concentrar un líquid fins arribar a 
obtenir-ne pràcticament la pols del sòlid que pugui contenir. El terme rotaval 
deriva del terme rotavapor amb que es coneix l'aparell en els laboratoris. 
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El rotaval ens permet, doncs, fixar olors molt subtils i només insinuats en el producte original, 
però també ens permet – treballant a reflux- aconseguir concentrar els no volàtils, i assolir 
reduccions sense malmetre el producte, tot treballant al buit. 
 

Treballar a reflux significa destil·lar, i inmediatament condensar els vapors 
obtinguts amb aigua freda o amb algun altre refrigerant. Part d’aquessts vapors 
es retornen al matràs de destil·lació fent que caiguin com una pluja a través dels 
vapors que es destil·len. Aquest retorn es denomina reflux, i permet concentrar els 
volàtils amb més eficàcia. En els alambins de destil·lació d’aiguardents això 
s’aconsegueix amb la part superior de l’alambí en contacte amb l’aire ambient. 
 

Es poden fer així reduccions de vins, sense escalfament directe, aprofitant la reducció en fred 
mitjançant el rotaval treballant al buit. 
 
Dins d' aquest joc de la insinuació i la evidència hem desenvolupat plats com el Dry Gambini, fet 
a partir d' un destil·lat de gambes, un pols de cap de gamba, una gamba just escaldada i amanida 
amb oli picant i la gota concentrada al ribet de la copa, espessa i de contundència gustativa. 
 

El fet de que el rotaval treballi amb el recipient en rotació permet destil·lar 
aromes de líquids, de pastes i fins i tot de sòlids trinxats, que no s'agromollen 
degut a l'acció mecànica de rotació. 

 
• Podem d'aquesta manera recrear un sorbet de llimona a partir de l’essència de la pell 

passada pel rotaval i així aconseguir una aigua que, gelada, es converteix en un desglaç 
essencial de llimona.. 

 
El plantejament del nostre treball amb el rotaval ha girat al voltant del treball selectiu amb vins 
de tipologies variades. Els experiments realitzats ens han portat a observar canvis interessants. 
L’extracció d’alcohol amb el rotaval es realitza a través de la destil·lació i a una temperatura 
molt baixa (20-30ºC) i per tant no es perjudiquen el color ni les aromes no alcohòliques del 
producte. El joc interessant és poder rebaixar en dos o tres graus alcohòlics un vi, fins a poder 
desalcoholitzar-lo, com comentarem després. 
 
La nostra experiència ens ha portat a constatar que la destil·lació de vins secs amb alt volum 
d’alcohol i bona densitat donen bons resultats. En canvi, els vins secs amb poc alcohol i poca 
estructura, queden descarnats. Els vins dolços de raïms blancs permeten obtenir aiguardents 
d’una gran qualitat; el vi que queda en el matràs sense destil·lar, que ha perdut bona part de 
l’alcohol, també mostra interès qualitatiu. La manca d'alcohol del producte és compensada pel 
sucre residual, que manté la sensació viscosa i plaent del tacte.  
 
Els vins dolços de raïms negres, tot i la seva sensació marcada del taní, manté un bon tacte, diluït 
però interessant, malgrat l’esgotament que pot suposar extreure’n la part més important de 
l’esquelet del vi, que és l’alcohol. 
 
Els vins amb altes concentracions de sucre i caramel·lització donen resultats molt interessants. El 
pedro ximénez, amb continguts de fins a 500 g de sucre per litre, ofereix tot el seu poder 
seductor, sense immutar-se per la malifeta d’extreure-li l’esperit. L’alcohol que en surt destil·lat 
te una màgia especial. El joc, la memòria i el record de les olors et fan pensar en un vi negre, tot i 
la transparència evident del destil·lat. És un aiguardent de pedro ximénez que no té cap 
aproximació a cap brandy envellit en bótes de pedro ximénez, i tampoc hi ha res al mercat que 
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pugui assemblar-s’hi. Un dels jocs que podem proposar es servir un pedro ximénez sense alcohol 
i una grappa del seu alcohol extret amb el rotaval. Dues vies de plaer a taula. Un divertiment.  
 
El vi reduit amb aquesta tècnica, en ser feta a baixa temperatura evita també la vessant oxidativa 
El rotaval permet obtenir una grappa específica d’un vi concret, podent fer-se així una oferta 
personalitzada i única. I al mateix temps s’obté el que podem anomenar mel de vi, amb les seves 
característiques organolèptiques pròpies de la zona, junt amb la grappa del vi dolç. 
 
 
VI SENSE ALCOHOL 
 
Per què es tan important l’alcohol en un vi? Té una influència directa i decisiva en les 
impressions que ens aporta: sensacions dolces, untuositat, omple la boca. L’alcohol és un 
component volàtil, de manera que es vaporitza, arrossega i desprèn aromes del vi i en general 
contribueix a la funció aromàtica i gustativa. Fa de plataforma per desplegar el ventall aromàtic, 
constituits prinicpalment pels esters i els aldehids. Quan més tànnic és un vi, més alcohol 
necessita – dolcesa, glicerol- per a ser equilibrat.. 
 
També té importància en les sensacions tàctils, i hi dóna la sensació evolvent. 
Deixeu-me dir que l’alcohol és l’ànima del vi. 
 
Però, com s’ha vist abans, ens pot interessar separar l’alcohol del vi, i així tenir altres productes 
interessants. En el Nou Món treballen amb una mentalitat més oberta, pragmàtica i permissiva, i 
la desalcoholització s’ha convertit en una pràctica bastant habitual. La climatologia càlida fa que 
obtinguin vins poderosos i estructurats, i això ho facilita. 
  
Els sistemes habituals de separació de l’alcohol d’un vi són els següents: 
 

• Osmosi inversa. El procés és similar a una filtració a nivell molecular. Es subministra 
pressió al vi, i es fa travessar una membrana de característiques adequades, permet 
separar l’alcohol, l’aigua i els components volàtils del vi. 

 
• Evaporació en fred (spinning cones): Utilitza la força centrífuga dels cons per evaporar 

l’alcohol. 
 

• Rotaval  És la destil·lació de l’alcohol a baixa pressió i a baixa temperatura.  
 
El repte per l’elaborador seguirà sent l’aconseguir un equilibri, ja sigui per mitjans tecnològics, o 
per vies naturals. Aquestes darreres passen sobretot per un treball molt més intens a la vinya o 
buscant nous llevats que tinguin capacitat per transformar el mateix sucre en nivells més baixos 
d’alcohol. 
 

 
ALTRES ASPECTES  AMB ELS QUE PODEM JUGAR 
 
Zones vinícoles 
Una associació costumista des de la vessant de l’avantguarda. Una manera d’interpretar una 
terra, un terrer i un estil dels seus vins i el seu entorn gastronòmic. 

• Chablis: Ostres al Chablis 
•  Jura: Sopa de formatge comté amb nous, curri i cebes al savagnin 
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•  Alsàcia: Foie gras amb roses, litxis i sorbet de gewürztraminer 
 
Varietats de raïms 
Els matisos aromàtics dels vins, com a punt de partida per recrear plats. 

• Riesling: Musclos al riesling, poma i gessamí, llimona- coriandre- llimona, roses- 
préssec, terra, mantega de tòfona blanca. 

• Verdejo: Amanida verdejo. Mâche, mango, fruita de la passió, espàrrecs verds 
• Xerès: Parfait de colomí amb Bristol cream, ginebró, taronja confitada, avellanes i pa 

d’ espècies. 
 
Harmonía integral. 

• Destil·lat. whiskey bourbon: Foie gras amb bourbon, salsa d’ànec, blat de moro i coco  
• Cava de llarga criança: Turbot al xarel·lo, suc de xarel·lo i fonoll, aire de les seves 

mares, tartàric i pa torrat. 
 
 
La memòria personal i els paisatges 
 
Vivències viscudes, temps aturat en un plat, un record com a punt de partida d' una recepta. 
Venim de Can Roca, un restaurant a on vivíem pràcticament durant la nostra infantesa. Els pares 
mantenien un ritme frenètic en una època en que fer vacances estava mal vist. Després de molts 
anys de no tancar, varem començar a tancar els dissabtes. El bar per a nosaltres, els germans i els 
pares prenent un bitter Kas amb berberechos, en aquell temps no sabíem res de les escopinyes... 
El record es manté a la memòria de tots tres germans. D’aquí en va sortir un plat: Cloïsses amb 
sorbet d'aranja vermella i campari, i la revisió del 2007: Cloïssa amb rosa d' aranja vermella 
i campari, i la bola líquida d’aranja i campari  de 2010. 
 
Els paisatges són clau en la nostra cuina. La revisió del que produeixen els canvis estacionals, la 
sensació perible però esperada del producte efímer. El recuperar unes olors reconegudes en un 
passeig arran de mar, amb el fonoll marí i l'espetec salat de les onades contra la pissarra que talla 
el mar al Cap de Creus...  El primer passeig de primavera a muntanya, sentint com la terra 
desperta del silenci hivernal i comença a brotar la farigola i el romaní.... L'olor de la mimosa al 
mes de febrer, tot passejant per un jardí botànic. Els marges humits de salicòrnia als aiguamolls 
de  l' Empordà, Uns bolets amagats en frondosos boscos amb olors d' alzines sureres, de pinedes 
o de falgueres...  
 
L'estat emocional 
 
Per nosaltres aquest apartat té les claus d'una experiència del plaer  subjectiva. La relació de 
l'estat mental i la nostra consciència afectiva formen part d'un teixit d'experiències tan familiars 
com misterioses. Aquest és un punt de partida, sobre el que hi volem assentar un pilar important 
de la nostra cuina de futur: la cuina que en Pau Arenòs descriví en el seu dia com a 
tecnoemocional és la que ens fa "sentir" la cuina com a quelcom més. Ens ajuda a apropar els 
plats a uns records o a transportar-nos en el temps i en l' espai. Són viatges que aconseguim, 
sobretot per la gran ajuda que la ciència ens ha brindat, especialment amb l’ajut d’en Pere 
Castells, químic brillant i pacient que des d'Alicia posa el seu bocí de coneixement per tal que 
l'experimentació a la cuina tingui més solidesa tècnica. 
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	 Soufflé d'espàrrecs blancs amb albercocs al fum de gingebre i salsa de viognier (o un vi de Peter Jakob Kühn).
	 Figues pansides: Figa amb foie gras i gelée de pedro ximenez.
	 Merlot de collita càlida i evolució: Tòfona amb anxoves i merlot
	El viognier és un vi blanc de la vall del Rin, molt apreciat. Peter Jakob Kühn és un elaborador de vins del Rin -Riesling i altres- de molta tradició.
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	 Chablis: Ostres al Chablis
	  Jura: Sopa de formatge comté amb nous, curri i cebes al savagnin
	  Alsàcia: Foie gras amb roses, litxis i sorbet de gewürztraminer
	Els matisos aromàtics dels vins, com a punt de partida per recrear plats.
	 Riesling: Musclos al riesling, poma i gessamí, llimona- coriandre- llimona, roses- préssec, terra, mantega de tòfona blanca.
	 Verdejo: Amanida verdejo. Mâche, mango, fruita de la passió, espàrrecs verds
	 Xerès: Parfait de colomí amb Bristol cream, ginebró, taronja confitada, avellanes i pa d’ espècies.
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