mediterrània. A Naturalment.e ens preocupem de l'equilibri
alimentari i de fer gaudir al client d'una alimentació sana
plena de productes senzills i ben combinats.
Tots aquests productes es poden degustar al restaurant,
però Naturalment.e també ofereix el servei de càtering, que
permet contractar des d'un servei d'aigües per una reunió
comercial, passant per un coffee break d'un curs, un cocktail o un dinar sencer a l'oficina o en la sala que desitgeu.

ON ENS TROBES

Qui som?
L'equip de Naturalment.e el composem persones, professionals
del sector de la restauració, amb un alt nivell de formació. Els
directius i comandaments intermitjos som titulats universitaris amb un mínim de tres anys de treball en el sector, amb
àmplia experiència en tot tipus de negocis de restauració.
L'equip es caracteritza per la seva joventut, ímpetu, maduresa
professional, interès pel coneixement, innovació, identificació
amb el negoci i la seva filosofia.
La formació contínua, el reciclatge i l'intercanvi d'experiències
forma part del nostre dia a dia contribuint a la nostra millora
com a professionals i a la recerca de l'excel·lència en el negoci.
La nostra filosofia és senzilla. Sense pretensions, volem servir i satisfer al client. És una forma de fer bàsica, però que té
cura del detall. La professionalitat és una peça clau en la
nostra forma d'actuar, ens esforcem en formar-nos i millorar, per donar als nostres clients el millor del nostre ofici.
David Peguero
Director de CettConsultors
Jordi Vilaseca
Coordinador de CETT Restauració

Físicament, Naturalment.e se situa al carrer Llacuna
162-164, però si vols fer un viatge virtual ho pots
fer a través de la nostra web: www.naturalment.es.
Aquí, trobaràs una eina dinàmica i participativa, en
la qual et podràs informar de coses tan elementals
per a un restaurant com són la seva carta o menú
del dia, novetats relacionades amb la gastronomia,
nutrició o salut o enllaços de pàgines web d'interès.
Així mateix, us oferim la possibilitat de formar part
del Club Naturalment.e. Aquesta opció us permetrà
estar informats constantment de les novetats que
anem incorporant. I com a gran novetat tindreu l'oportunitat de fer reserves del restaurant per
Internet o enviar una invitació a qualsevol membre
del club.

De Deu Domènech, guanyador del VI Premi Sent-Soví
El passat 2 d'octubre es va dur a terme una nova edició del lliurament dels premis Sent-Soví, de literatura gastronòmica i Juan
Mari Arzak al millor treball periodístic. En la seva sisena edició, el premi literari -convocat conjuntament per la Universitat de
Barcelona, el Grup Freixenet i Editorial RBA Libros- va anar a parar a Joan de Deu Domènech per la novel·la "A taula amb el baró
de Maldà". Per la seva banda, el Premi Juan Mari Arzak se'l va endur Jorge Wagensberg per l'article "Aproximación a una copa de
vino" publicat al suplement Babelia del País. Un grup d'alumnes de l'Escola d'Hoteleria i Turisme CETT juntament amb el Bulli
Catering van ser els encarregats de servir el sopar.
El Premi Sent-Soví va ser convocat, per primera vegada, l'any 1998 com una iniciativa més dins de la Càtedra Sent-Soví, projecte de la Universitat de Barcelona i Cavas Freixenet, en col·laboració amb l'Institut Català de la Cuina, per tal de desenvolupar les
relacions i projecció de la UB dins l'àmbit de la restauració i la gastronomia. Una de les principals tasques d'aquesta càtedra, única
en el seu gènere a tot Europa, és la de ser un centre multidisciplinar de difusió de tota mena d'activitats, iniciatives culturals i de
recerca en el camp de l'alimentació, de la gastronomia i de la cuina i amb la inquietud de ser un espai obert a tothom que vulgui
participar.
Des del passat mes d'abril, i per fer vetllar els objectius de la càtedra es va constituir el Consell Assessor, composat entre d'altres
entitats per representants de la Fundació Gaspar Espuña-CETT, a banda de professionals del sector com Ferran Adrià o Juan Mari
Arzak. Entre els membres de la fundació es troben Gaspar Espuña, president, Maria Abellanet, consellera delegada gerent del grup
i Gaspar Rosselló, director de l'EUHTCETT-UB.
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