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Entrevista
Entrevista a Paqui Ruíz, la cuinera
del nostre Institut.
Cuinar dos cops al dia, fer el dinar, fer el sopar,
pensar el que has de comprar, mirar que la dieta
sigui equilibrada, … tot això no és una feina fàcil.
Però si a més ho fas per a 100 Persones, encara és
fa més difícil.

Quin és el plat del que et sents més satisfeta de
com et surt?
M'agrada molt cuinar a la planxa, és un menjar molt
sa.
A casa teva, fas el mateix menú que a l'Institut?
No, cuino segons els gustos de la meva família.

Per això ens ha encuriosit la feina que fa la Paqui,
sembla que tot estigui superorganitzat, però
aquestes feines no es fan soles: s'han de preveure i
dedicar-hi molt de carinyo.
Hem volgut conèixer una mica més a la que dia a
dia veiem entre cassoles.
Des quan et dediques a fer de cuinera?
Ara ja fa dotze anys.
De petita, ja et volies dedicar a ser cuinera?
Sí, m'agradava molt.

Preparant els esmorzars

Per ser cuinera quina formació has hagut de fer?
Un curset on vaig haver d' estudiar durant un curs a
Mollet a l'Escola el Montseny

Ara et voldríem conèixer una mica més, però lluny
de la cuina.

Vas haver de fer pràctiques?

Quin llibre estàs llegint actualment?

Sí

El niño del pijama de rayas.

Qui controla i coordina els menús?

Una cançó preferida?

Jo amb el suport de CECOC que és l'empresa
encarregada dels menús de nostre Institut.

No en tinc cap, doncs m'agrada tot tipus de música.

Quantes hores dediques per fer el menú del dia?
Les hores del col·legi.

Tens una pel·lícula especial?
Vaig gaudir molt amb Titànic.
Una experiència inoblidable?
El dia que van néixer els meus fills, aquesta és una
de les millors vivències que he tingut.
Un moment per oblidar?
La malaltia dels meus pares.
Un lloc per perdre't...
La muntanya.
Un motiu per brindar...
El casament dels meus fills.
El millor pastís ha de ser de...

Estris de la cuina de l'Institut

Nata.

Quin és el menú que més t'agrada fer?

Quin es el teu dia ideal?

Els menús d'hivern.

El dia de Nadal i el de Cap d'any.

