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“Albert Adrià presenta el llibre NATURA als
alumnes de l’Escola Joviat”
El dia 19 de febrer de 2009 l’Escola d’Hoteleria Joviat de Manresa rebrà la visita de
l’Albert Adrià, on davant d’alumnes i professors farà la presentació del seu últim
llibre NATURA.
La presentació serà a les 15 h al saló Montserrat de l’Escola.

Albert Adrià, responsable del taller del reputat restaurant El Bulli, és innovador i revolucionari, però sempre
tenint-ho com punt de referència la imprescindible senzillesa. És possible que el venja de família, ja que seu
germà Ferran està considerat com un dels millors xef del món.
Albert Adrià, de 34 anys d'edat, ha recomanat al nombrós públic que s'ha congregat en les Cuines de la
Diversitat que utilitzin el “paladar mental”, ja que “les coses no són ni bones ni dolentes, sempre que no
estiguin en mal estat”. El responsable del taller del Bulli, on s’experimenta amb els plats que protagonitzaran
la pròxima temporada del Bulli, ha ofert diversos consells per a conèixer “el punt” d'algunes fruites com les
figues, taronja o la pinya, productes amb els quals ha elaborat alguns de les seves postres.
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Durant l’elaboració dels postres, caracteritzats pel contrast de sabors i textures i per uns resultats
“sorprenents i divertits”, que en el seu últim llibre NATURA una obra amb la qual pretén seduir als pastissers
i rebosters per la seva professió i fer gaudir la resta d’apassionats pel món del postres des del seu punt de
vista.
En aquest llibre ha estat treballant durant dos anys i mig, ofereix en les seves pàgines 49 postres que estan
inspirats en la naturalesa, postres que expressen la bellesa d'una professió que encara deu la seva enaltitud
i que ho fa gràcies a professionals com Albert Adrià entre uns altres.
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