NOTA DE PREMSA
Dins de la programació del Festival Nits de cinema oriental

Jorge Saludable, guanyador del programa de televisió Bake Off,
cuina a la botiga Movistar de Vic
•

El popular cuiner oferirà un showcooking a la botiga Movistar de Rambla del
Carme en Vic junt amb Ana Merino, xef col·laboradora en restaurants Michelin

•

Movistar i el Festival de Cinema Oriental de Vic organitzen aquesta sessió en la
qual el xef prepararà “plats orientals de pel·lícula”

Vic, 12 de juliol de 2019.- Dins de la programació de la 16 edició del Festival Nits de
cinema oriental de Vic, el dijous 18 de juliol a les 19 h, la botiga Movistar de Vic ubicada a la
Rambla del Carme número 15 acollirà una jornada dirigida als amants de la gastronomia i dels
fogons; Jorge Saludable, guanyador del programa de televisió Bake Off, i Ana Merino, xef
col·laboradora a restaurants Michelin, oferirà una masterclass de cuina en la qual els xefs
prepararan “plats orientals de pel·lícula”.
En aquesta sessió s’ha dissenyat un menú de tres plats: un entrant indi de mini
pastanagues al curri amb salsa de cacauet; un principal hongkonguès de brotxeta d’entrecot de
porc amb shiitake, salsa hoisin i ceba tendra; i una postre japonesa de cremós d’azukis i
xocolata amb sèsam negre, gingebre i avellanes. Durant la preparació dels plats, els cuiners
compartiran amb els assistents els passos a seguir per a elaborar aquestes receptes i altres
detalls d’interès, com els seus valors nutricionals, a més a més de posar en comú amb els
participants a la masterclass diverses tècniques i trucs de cuina.
Les invitacions a aquesta sessió són gratuïtes i estan disponibles fins a fi d’existències a
la web https://theplaycook.com/movistar/.
Jorge, uruguaià resident a Barcelona, va guanyar el passat mes de maig el programa
Bake Off, convertint-se així en el millor pastisser amateur d’Espanya i aconseguint un premi de
50.000 euros i la publicació del seu llibre de receptes. A més a més, des de la seva participació
en el programa, Jorge Saludable desenvolupa la seva carrera professional com influencer a les
xarxes socials i a través de col·laboracions en publicacions gastronòmiques. Per la seva part, la
catalana Ana Merino, que ha estat cuinera de restaurants com Mont Bar de Barcelona i diversos
restaurants Michelin, va ser l’única dona nominada al Premi Cuiner Revelació 2016.
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Secció Movistar+ al Festival Nits de cinema oriental de Vic
El Festival Nits de cinema oriental de Vic i Movistar consoliden un any més la seva
col·laboració presentant en aquesta edició del festival amb tres títols d’alt nivell dins de la
Secció Movistar+ d’aquesta edició.
The Knight of Shadows, Between Yin and Yang (Yan Lia, 2019) farà vibrar al públic de la
Nit de Hong Kong a la Bassa dels Germans; el film d’animació On Happiness Road (Sung Hsinyin. Taiwan, 2018) enamorarà a nens i adults a la secció matinal del dissabte, i l’acció de Golden
Job (Chin Kar-Lok. Hong Kong, 2018) tancarà la Marató del diumenge.
Jackie Chan protagonitza un homenatge a la literatura fantàstica xinesa: l’actor xinès
aporta el seu talent per a l’acció i la seva vis còmica a The Knight of Shadows, Between Yin and
Yang, film que es podrà veure en estrena internacional el dimecres 17 de juliol a les 22 h al
Festival Nits i a Movistar+.
La història recent de Taiwan des d’una mirada femenina: la directora Sung Hsin-yin
debuta al llargmetratge d’animació amb On Hapiness Road es podrà veure el dissabte 20 a les
10 h al Cinema Vigatà, a Sessió Especial per a tots els públics.
Acció + Acció: un grup de vells amics mercenaris accepten una última missió a les ordres
del seu mentor: robar una càrrega de medicaments per a entregar-los a nens refugiats. Aquest
és el punt de partida d’una de les cintes d’acció de la temporada: Golen Job. Aquest film de la
Secció Movistar+ serà l’última projecció de la Marató del diumenge, una nova sessió del Festival
Nits que posarà a prova als nitòmans en l’última jornada del certamen.
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