
SECCIÓ  PRODUCTORS

Melmelades 
les Fonts

Vila-rodona és un topònim que a mi sem-

pre em  transporta a la infantesa, a l’edat que  

m’explicaven contes. Ara us ho explicaré com si 

es tractés d’un conte...

Hi ha un poble a tocar del riu Gaià, on viu la 

Mireia amb la seva família. La Mireia sempre està 

entre cassoles perquè té un petit restaurant on 

cada migdia serveix uns dinars boníssims. El seu 

marit cuida i rega un hort on creixen uns esplèn-

dids tomàquets, pebrots, carbassons, pastana-

gues, enciams, albergínies... A l’hort també hi 

ha un albercoquer que fa uns albercocs blancs, 

dolços com la mel, una prunera antiga, una fi-

guera, un magraner, una 

perera, un ametller i un 

codonyer. 

La Mireia, que enca-

ra conserva la cara de 

nena entremaliada, va 

a collir fruita i verdura 

a l’hort. L’olor de fruita 

madura la torna llami-

nera. A vegades la colli-

ta és tan abundant que 

n’ha de fer conserva i 

melmelada. Així és com 

fa 10 anys va néixer Els 

Fruits Saborosos, un projecte de melmelades 

artesanes que aquest 2016 estrena nom nou: 

Melmelades les Fonts. Moltes de les melmela-

des són de fruita de collita pròpia, però també 

en fa amb productes de pagesos de l’entorn.

A la Mireia, a la cuina, no hi ha qui l’aturi. Li 

agrada molt la cuina senzilla, la de tota la vida, 

la cuina honesta del receptari català. Com que 

té tantes melmelades de gustos diferents a mà, 

li agrada fer-les servir en algunes de les seves 

receptes. Un dels plats que tenen més èxit al 

restaurant és una amanida feta amb vinagreta 

dolça de tomàquet, o el ja clàssic mató amb 

melmelades. Aquestes receptes i d’altres, les 

trobareu al llibre La melmelada a la cuina, que 

ha escrit conjuntament amb dues amigues. 

Per conèixer el final del conte, aquella part 

que diu: i tots van ser feliços i menjaren molts 

anissos, haureu d’anar a Vila-rodona, al restau-

rant Les Fonts. Potser no hi menjareu anissos 

però el que és segur és que us tractaran a cos 

de rei.
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