
LA COCA IO.

Com aperitiu presentem la coca Io, una exquisida combinació d’olives negres, tomàquet, 
all i julivert, oli d’oliva i mozzarella sobre una base de pa torrat.

Io és el més interior dels quatre satèl·lits naturals de Júpiter descobert el 1610 per 
Galileu. L’any 1979 les sondes Voyager s’hi van apropar, i van revelar un món 
geològicament actiu amb uns 400 volcans en erupció, això suggereix un aspecte 
canviant... observant amb detall les imatges “close-up” s’identifiquen calderes apagades 
completament negres, riuades de lava incandescent lliscant sobre una superfície amb 
grans extensions cobertes de sofre groguenc.

La seva activitat constant ens ha fet pensar que 
provablement en aquest moment potser ni tant 
sols te l’aspecte que veiem a les imatges... es per 
això que ens hem animat a crear aquesta coca, 
per que qui sap en quin moment de la història 
d’aquest satèl·lit, haurà tingut l’aspecte més 
similar al model comestible que tens al davant?

Potser es ara mateix!

LA SOPA  D’ASTEROIDES, “ÚLTIMA THULE”.

Ara el plaer de degustar la nostra sopa d’asteroides... amb una fosca i llunyana sorpresa.

El cinturó d’asteroides esdevingué a partir de la influència de Júpiter, que amb la 
seva immensa força gravitatòria no deixà que el material es consolidés per acreció en un 
sol cos. Es a dir que, el que hauria d’haver estat un planeta ara es un escampall de roques 
a la deriva... un planeta no nat.

Però a la nostra sopa, junt amb els asteroides se’ns ha escolat un cos estel·lar que podria 
molt be ser-ne un, si no fos per que està situat als confins del sistema solar, tan es així 
que el seu nom es “Ultima Thule”... l’astre del sistema més allunyat descobert fins ara.

Us desafiem a que el trobeu vosaltres, enmig 
d’aquest Univers de pa torrat, all, tomàquet, 
aigua, ou, ametlles, avellanes amb asteroides de 
picada de porc i vedella.

Esdevindreu autèntics experts després d’haver-lo 
descobert.

LA TRIFIDA DE BACALLÀ

Com a segon plat em pensat en la trífida de bacallà, 
una concentració de bacallà, ou, i mongetes, elaborat 
amb farina, all i julivert, vi blanc, pebre vermell, i oli 
d’oliva.

Els astrònoms parlem amb molta admiració de la 
nebulosa trífida de Sagitari, es tracta d’una nebulosa 
d’emissió, un lloc on es creen les condicions físiques 
necessàries per que els futurs estels trobin la energia 
que els farà brillar per desenes de milers de milions 
d’anys. 
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IMPACTE DE BROWNIE XOCOLATA!!!

Per últim us oferim una fantàstica explosió de salsa de 
xocolata blanca, causat per l’impacte d’un brownie de 
dos colors de xocolata, nous, farina, ous, i nata.

La contemplació del cel nocturn es una pràctica 
relaxant... deixar perdre la mirada per la volta estelada 
tant evocadora, ens calma, ens fa pensar , i ens 
connecta amb allò més profund i existencial. 
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Les nebuloses tenen noms curiosos, per exemple, hi ha la del “cap de bruixa”, la del 
“pelicà”, o la del “cap de cavall” (en realitat caballet de mar)... es notable que el nom 
depèn de l’aspecte visual de l’objecte en qüestió... aquesta nebulosa que no te aspecte 
de res que als seus descobridors els sembles figuratiu... tant sols compta amb tres 
fragments, com ho son els gustos de cadascun dels ingredients d’aquest plat que 
esperem que gaudiu d’allò mes!

Que és tot això? Quina finalitat té la nostra existència?... no us ho heu preguntat mai?

Paradoxalment si t’endinses una mica en l’astronomia, de seguida descobreixes que a 
l’Univers tot funciona a base patacades!!!... resulta inquietant que el que ha donat lloc a 
la vida, es un seguit d’explosions, xocs, i esclats virulents... curiós oi?

Potser es allò que diuen... Que els cops que ens dona la vida son els que veritablement 
ens fan millors com a persones... tu que diries? Bé... mentre medites... potser millor 
gaudeixes del sabor d’aquests postres d’impacte! 
No creus?


