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32 DEMOSTRACiÓ DE CUINA CASOLANA
SANTA CRISTINA DIARO

3 de juny de 1995

Vet aquí un cop més la "DEMOSTRACIÓ DE CUINA CASOLANA DE
SANTA CRISTINA". Com aquell qui no diu res, poc a poc, ja anem per la
tercera edició. Des de l'Ajuntament li donem la benvinguda.

Mercès a les idees i la perfecta organització i direcció del Grup Gust i
Gana del CREC, i mercès també a la col.laboració inestimable de tots els
participants i assistents a les anteriors realitzacions, s'ha aconseguit la con-
solidació de la mostra, situant Santa Cristina com a capdavantera d'aquest
tipus d'iniciatives a les nostres contrades.

D'altra banda, considero que, a part de la valoració de tipus gastronòmic
que hi puguem fer, avui dia que predomina el món de la imatge i de la publi-
citat, i que ens entestem cada cop més per aconseguir vendre el que tenim
a casa, no podem oblidar que les successives demostracions que s'han dut
a terme, així com tot allò que es fa ben fet, han reportat una propaganda
beneficiosa per a tota la Vila, qui sap si més o menys efectiva que la premsa
o la televisió, però sí més directa i convincent -més directa perquè la divul-
gació s'ha fet a través del boca-orella" pels propis assistents i participants, i
més convincent perquè ningú parla tant de cor com el que ha estat conquis-
tat a través de l'estómac, per les habilitats fins adés no conegudes d'una
cuinera no professional-.

Amb la confiança que em dóna el bagatge assolit fins ara, espero que
ningú faltarà a la cita i desitjo que mai s'estronqui la seva continuïtat, perquè
tots plegats en puguem gaudir molts anys.

Josep Llensa i Rocosa
Alcalde

BENVINGUTS A LA 32 MOSTRA DE
CUINA CASOLANA

El 2n. Congrés Català de Cuina, que es va cloure el mes
de gener d'enguany, va recollir una frase de l'escriptor Em-
pordanès Josep Pla: "La cuina d'un país és el seu paisatge
posat a la cassola".

Aquest llibret és una petita mostra del nostre paisatge,
evolutiu i canviant, i de la seva cuina que va seguint un cam í
paral.lel.

Hi trobareu cuinats tradicionals propis de cada família, po-
ble o indret, com també receptes noves o adaptades.

Cada cuiner hi ha deixat la seva empremta; és el fruit de
l'art dels fogons que practiquen a les seves llars dia a dia i
que avui han volgut oferir als participants en aquesta gran
taula.

A tots ells moltes gràcies, així com a les persones i entitats
que han col.laborat a fer possible aquesta 3ê MOSTRA DE
CUINA CASOLANA DE SANTA CRISTINA D'ARO.

FINS A LA 4ê MOSTRA DE CUINA CASOLANA.

Santa Cristina d'Aro, 3 de juny de 1995

Gust i Gana
Crec



primers plats

Amanida de blat de moro Isabel Badaire
Ingredients: 2 llaunes de blat de moro, 1 avocat, gambes, carn de cranc, "palmitos"
i salsa rosa.
Barrejar tots els ingredients i servir-ho amb salsa rosa al damunt.

~manida de patates amb bacallà Milagros Alvarez
Ingredients: Patates, bacallà, all, julivert i oli d'oliva.
Es pelen i tallen les patates a rodanxes gruixudes i es posen a bullir amb aigua i sal.
Un cop bullides es posen en una plata, s'hi afegeix el bacallà esqueixat (prèviament
dessalat).
En una paella s'hi posa oli, quan és calent s'hi dauren els alls talladets, s'aboca tot
sobre les patates i el bacallà, i es decora amb julivert molt trinxat.
S'acompanya d'all i oli.

Calçots Dora Prieto
Ingredients: Tomàquet, ceba, alls, avellanes, julivert, pebre negre, oli, vinagre i sal.
Primer s'han de coure els calçots, després fer un sofregit amb la ceba i el tomàquet,
i una picada amb els altres ingredients, afegir el sofregit a la picada, anant en compte
que tinguin la mateixa tempertura de fred.

Carbassons farcits Dolores Masero Barrera
Ingredients: 3 carbassons, 100 grode carn de vedella picada, 100 grode carn de
porc picada, 100 grode pit de pollastre, 2 ous, 2 cullerades de pa ratllat, 6 cullerades
de llet, 1 gra d'all i julivert picats i sal.
Per al sofregit: 1 ceba picada, 3 tomates madures ratllades i gatet de vi blanc sec.
Es pelen els carbassons i es parteixen en dos, per la meitat, es buida l'interior, reser-
vant la polpa en un bol, on es barregen tots els ingredients, ben barrejats, i es farcei-
xen les meitats dels carbassons, es passen per farina i es fregeixen en abundant oli,
quan estan daurats, es reserven en una cassola de fang.
Es treu la meitat de l'oli de la paella, s'hi posa la ceba picada, es fa daurar, s'hi
afegeix la tomada i la polpa del carbassó; un cop sofregit s'hi aboca el vi i la mateixa
quantitat d'aigua, tot això s'incorpora als carbassons, deixant-los coure uns 10 m. a
foc normal. Servint-los calents en la mateixa cassola.
Es pot acompanyar d'arròs blanc, fregit.

Cargols amb cabra Teresa Casas Castelló

Ingredients: Cargols, cabra, pit de porc, ceba, pastanaga, alls, tomata, ametlles i
safrà.
Bullim els cargols. S'escorren i es posen en una cassola.
En una paella fregim el porc, quan es ros, s'hi afegeix ceba i pastanaga i un cop
fregit s'hi tira all trinxat i tomata.
Seguidament, tot això es barreja, amb la cabra i els cargols.
Passats uns minuts, s'hi tira una picada d'ametlles i safrà.

Còctel de gambes i "mango" Nico Bigas

Ingredients: 2 mangos, 1 pebrot vermell, 250 grode gambes, 2 cullerades de maio-
nesa, 4 cullerades de nata líquida, 1 cullerada de sucre, 1 cullerada de suc de llimo-
na, pebre verd en gra, fulles de menta i 1 fulla de llor.
Tallar els mangos per la meitat i pel llarg, treure les llavors i la polpa.
En un bol barrejar la maionesa amb la carn del mango, tallada a daus, la nata, el
sucre, el suc de llimona, el pebre i les gambes pelades fredes.
Farcir les closques dels mangos amb la barreja anterior.
Col. lacar les tires del pebrot del damunt i guardar a la nevera fins al moment de
servir.

Cloïsses al pebre Pilar Rodríguez

Ingredients: Oli, 1,5 kg. de cloïsses i pebre.
Es renten les cloïsses. Es posa oli a la paella i s'hi tira les cloïsses i el pebre. Es fan
obrir.

Eriçons de mar gratinats Rosanna Camús

Ingredients: Eriçons de mar, 50 grode mantega, fumet de peix, escalunyes, 1 got de
vi blanc sec, 1 tòfona.
Obrim els eriçons i treiem la polpa, que la reservem.
Rentem les cloves, les assequem i les guardem.
Piquem les escalunyes molt fines i les posem a la cassola amb mantega i les sofre-
gim.
Seguidament afegim la polpa dels eriçons i una tòfona, ho piquem i ho flamagem
amb el vi blanc i posem també el fumet de peix.
Coem uns minuts i lliguem la pasta amb maizena, Aquesta salsa servirà per a omplir
les cloves dels eriçons i els gratinarem al forn a una temperatura de 2309.



Fideus amb peix Francesca Portes

Ingredients: 200 grode fideus grossos, 400 grode cloïsses, 400 grode musclos, 400
grode gamba, 1 ceba, 3 grans d'all, vi blanc, julivert, safrà, oli i sal.

Es couen els fideus amb aigua, fins que estiguin mig cuits. També es couen les
cloïsses, els musclos i les gambes. Tot això per separat. Es guarda el líquid de les
cloïsses i els musclos. Es pica l'all, la ceba i el julivert i es cou en una cassola amb
una mica d'oli. S'hi posa mig vaset de vi blanc i es deixa coure uns minuts.
S'agafa una paella i s'hi posa tot el peix i el sofregit, i s'hi afegeix el safrà i tots els
fideus; i es deixen coure junt amb el líquid de les cloïsses i els musclos.
BON PROFIT.

Flam d'escalivada amb arròs cantonès Rosa Ml! Gallart

Ingredients: 1/2 kg. de pebrots, 1L;tde kg. d'albergínies, 1/4 de kg. de cebes, 3 ous,
1 got de nata, sal, pebre, nou moscada, 1/4 kg. d'arròs llarg, 2 trossos de pernil dolç,
200 gro de pèsols, 200 gro de gambes pelades, 2 ous, 1 ceba, salsa de soja, sal i
pebre.

S'escaliven els pebrots, les albergínies i les cebes, es pelen bé i es treuen les llavors.
Es baten els ous amb nata i s'hi afegeixen l'escalivada tallada a trossos, s'hi posa
sal, pebre i nou moscada i es tritura lleugerament, s'aboca el preparat en els motlles
de flam i es cou al bany maria, al forn suau, uns 40 minuts.
Per preparar l'arròs, caldrà bullir-lo en una olla amb aigua salada abundant. Quan
sigui cuit, s'escorre i es reserva. Es bullen els pèsols, s'escorren i es reserven. Es
fregeix la ceba picada, a foc suau, fins que quedi transparent i llavors s'hi posen els
ous batuts i salats, remenant ràpidament amb una cullera de fusta, s'hi posa l'arròs,
els pèsols, les gambes i el perníll dolç tallat a tires molt fines. Es fregeix tot junt uns
minuts. S'amaneix amb una mica de salsa de soja.

Gaspatxo a l'estil 11Carme 11 Carme Soler i Rosselló

Ingredients: Pastanagues, pebrot verd, pebrot vermell, tomates, ceba, gra d'all,
cogombre, molla de pa, oli, vinagre, suc de taronja, sucre, sal, pebre negre.

Totes les hortalisses pelades i el pa mallat amb vinagre, es trituren i es colen amb un
colador de forats grossos.
Un cop està fet el purè s'hi posa l'oli, la sal, el pebre negre, un pols de sucre i el suc
de taronja necessari perquè quedi una beguda tipus "FRUCQ".
Es serveix molt fred.

Mouse freda d'avocat amb gambes Maria Fernàndez

Ingredients: 2 avocats al seu punt, 200 grode gambes cuites i pelades, 1 tassa de
maionesa, 1 copa de vi blanc, suc de llimona, sal i pebre.

Es tallen els avocats per la meitat. Es treu el pinyol i es buiden, deixant la pela
sencera.
Es ruixa la polpa amb el suc de llimona i es tritura amb un robot de cuina.
S'ha afegeixen les gambes, reservant-ne algunes per decorar, la maionesa i el vi
blanc i es continua treballant fins a obtenir una crema de textura homogènia.
Es farceix amb ella la pela dels avocats i es decora amb uns talls de gamba.
Es serveix mig avocat per persona.

Pastís de truites Núria Dalmau

Ingredients: Ous, patates, mongetes, tonyina, pernil, salsa maionesa i salsa de
tomata.

Fer una truita en cadascun dels ingredients abans esmentats.
Posar les truites una al damunt les altres.
Damunt la darrera es cobreix de salsa maionesa i salsa de tomata.

Pebrots del piquillo farcits de rap Lluïsa Congost

Ingredients: Pebrots del piqui Ilo, rap, vi blanc, ceba, estafanòria, llet i crema de llet.

Salmó a la ceba Josep Ml! Campdepadrós Castaño

Ingredients: 1/2 kg. de ceba, 8 rodanxes de salmó fresc, 1 cullerada de suc de
llimona, 2 grans d'all, maionesa, 10 ametlles torrades.

Talleu la ceba en juliana i poseu-la a fregir. Quan estigui daurada, afegiu-hi el suc de
llimona, saleu-la, empebreu-la.
Deixeu-la coure uns moments, retireu-la i escorreu-la.
Saleu el salmó, enfarineu-lo i fregiu-lo lleugerament.
Prepareu una maionesa amb els grans d'all i, un cop feta, afegiu-hi les ametlles
torrades petites.
Poseu la ceba ben escorreguda en una plata per anar al forn, al damunt les rodanxes
de salmó, i cobriu-ho amb la maionesa.
Poseu-ho al forn durant 15 minuts a 180Q•

Si no agafa color, obriu un moment el gratinador i ja està llest per menjar.



Salmó marinat Ricard Herrero I Carme Carretero
Ingredients: 250 grode salmó fresc per persona, 4 llimes, fonoll, anet, 100 ml. d'oli
d'oliva (mig got), sal i pebre.
Tallar el salmó en llesques molt fines.
Preparar la marinada amb el suc de les quatre llimes, l'oli, el fonoll, l'anet, sal i pebre,
al gust, i batre la mescla amb la batedora.
Cobrir les llesques de salmó amb la marinada, deixant-les ben cobertes.
Esperar una hora, com a mínim, abans de servir el salmó.

Truites farcides de beixamel i gambes Dolores Masero Barrera
Ingredients: 500 grode gambes, 8 ous, 100 grode farina, 1 I. de llet, 2 cullerades de
mantega, pa ratllat (per a arrebossar).
Es passen les gambes amb la mantega en una paella, s'hi afegeix la farina i la llet a
poc a poc, sense deixar de remenar, es sala al gust. Quan la beixamel està quallada
s'extén damunt una plata i es deixa refredar.
Mentrestant, es fan unes truites d'1 ou, cada una, reservar-ne dos per arrebossar
més tard.
Es talla la beixamel, d'uns dos dits de gruix, per l'ample de la plata, amb cada tira de
beixamel es farceixen les truites, i s'enrotllen, s'arrebossen amb ou i pa ratllat. Es
fregeixen amb oli. Es serveix calent.
Es pot acompanyar amb una amanida.

Vichysoise Isabel Badaire
Ingredients: 1 kg. de porros, 1/2 kg. de patates, 1 I. de brou, 50 gro de mantega,
1/4 de nata líquida.
Pelar i netejar les patates i els porros, trossejar-ho a talls petits. Posar la mantega en
una cassola i fer estofar els porros, sense que arribin a agafar color. Afegir-hi les
patates i el brou i deixar-ho coure fins que estiqui tot tou. Passar-ho per la batedora
i pel colador xinès, deixar-ho refredar, afegir-hi la nata i posar-ho a la nevera. Servir-
ho fred.

)

____________ segons plats

Bacallà a la musselina d'alls Núria Vall honesta

Ingredients: Bacallà, all i oli.

Un cop dessalat el bacallà es desfila.
Fer un all i oli. Montar les clares a punt de neu i barrejar-les amb all i oli. Afegir-ho al
bacallà i entrar-ho al forn a gratinar.

Boques amb conill i cargols Margarita Cots
Ingredients: Conill, boques, cargols, farigola, romaní, lloc ceba, tomata, all, julivert,
ametlles, 1 cullerada de farina i 1/2 I. de brou.

Bullir les boques i els cargols amb les herbes (farigola, romaní, llor).
Enrossir el conill amb una paella amb oli. Sofregir en el mateix oli la ceba i la tomata,
afegir els cargols, el conill i les boques.
Fer una picada d'all, ametlles, julivert, conyac i una cullerada de farina, afegir a la
cassola amb 1/2 I. de brou i deixar coure 20 minuts.

Calamars farcits Antònia Pujol

Ingredients: Calamars, carn magre de porc, carn magre de vedella, ceba, tomata,
all, julivert, ametlles, avellanes, carquinyolis, un xic de xocolata.

Remar els calamars, reservar les aletes i els tentacles.
Rostir en una cassola de terra amb oli les carns tallades a daus grossos amb una
ceba i un parell de tomates. Ouen tot és ben cuit, es passa per la picadora.
En una paella amb oli fregirem les aletes i els tentacles dels calamars, quan és cuit hi
afegim all i julivert trinxats. Ho passarem per la picadora i ho barrejarem amb la carn
triturada.
Amb aquesta barreja rectificada de sal i pebre, farcirem els calamars, els tancarem
amb un escuradents i els passarem per farina.
En una paella amb oli calent fregir els calamars, fins que agafin un xic de color.
En una cassola gran posar oli i fer un sofregit de ceba i tomata, deixar coure bé.
Posar-hi els calamars. Cobrir d'aigua i posar-hi unes cullerades de la carn picada.
Deixar coure a foc molt baix. Rectificar de sal, si cal.
Quan faltin uns deu minuts per acabar la cocció abocar-hi una picada d'all, ametlla,
avellana, un xic de xocolata i carquinyoli, remullada del mateix suc de la cassola.



Carbonada criolla Lorena Delupi I Susana Cano

Ingredients: 1 kg. de vedella, 150 gr. de mantega, 2 patates, 1 ceba, 2 tomàquets,
1 fulla de llorer, 2 tasses de brou de carn, 1/4 de kg. de carbassa, 1 culleradeta de
farigola, 2 cullerades d'extracte de tomàquet, 1 llauna de blat de moro, 8 blat de
moro, 1/2 kg. de préssecs.

Es posa al foc una cassola de fang amb mantega i s'hi sofregeix la ceba. S'hi incor-
pora la carn tallada a trossets. Es deixa daurar i s'hi afegeixen els tomàquets pelats,
sense llavors, i picats; l'extracte de tomàquet, el llorer i la farigola.
Es barreja bé i s'hi afegeix el brou, la llauna de blat de moro amb tot el seu suc i la
meitat dels préssecs tallats a grills. Shi posa sal i pebre, al gust, i es deixa coure
durant 1/2 h.
S'hi afegeixen les patates i la carbassa tallades a dauets.
S'hi incorpora la resta de préssecs i el blat de moro tallat a rodanxes.
Es cou vint minuts més i a menjar (la carbonada ha de quedar sucosa).

Carpaccio de vedella de Girona Josep Rosés Barceló

Ingredients: Una peça de carn de vedella, ben tendra, sal, pebre, orenga, suc de
llimona, oli d'oliva verge i formatge parmesà.

Agafar una peça de carn de vedella que sigui ben tendra, posar-hi sal i pebre i deixar-
ho unes hores al congelador, fins que quedi forta. Després tallar-ho a màquina, a talls
ben prims. Salpebrar-ho de nou i afegir-hi un polsim d'orenga, unes gotes de llimona
i un raig d'oli d'oliva verge; deixar-ho reposar un parell d'hores i, al moment de servir,
empolsar-ho amb formatge parmesà.

Estofat de senglar Natàlia Casas Güell

Ingredients: Senglar, ceba, tomata, alls, api, pastanaga, llor, ametlles, safrà, oli i
llard.

Agafar una cassola, posar-hi llard, oli, el senglar a trossos petits, (prèviament salat i
empebrat), ceba, tomata, alls, una tija d'api, pastanaga i llor, tot en cru. Es deixa
reposar durant 24 hores.
Passat aquest temps, ho posarem tot a couree foc lent, fins que estigui tot al punt.
S'aparta el senglar i la resta d'ingredients es passen pel passapuré. Tot seguit incor-
porem aquesta salsa al senglar. Finalment s'hi afegeix una picada d'ametlles i safrà.

Galta de porc farcida Josep Rosés
Ingredients: Galta de porc, carn picada de porc, bolets, all, julivert, llesques de
cansalada grassa, 1 cabeça d'alls, 1 ceba, 1 fulla de llorer, pastanaga, farigola i
romaní, 1 copa de conyac.
Treure l'os de les galtes i farcir-les salpebrar-les en una cassola de fang, amb el
llorer, els alls, la pastanaga i la ceba. Quan són ben daurades abocar-hi la copa de
conyac i deixar-lo evaporar, cobrir-ho amb aigua i fer-ho coure a poc a poc.

Llengua de vedella amb salsa de verdures Assumpció Guillot
Ingredients: Llengua de vedella, ceba, tomata, pastanaga, all, cebes petites i cols
de brusel.les.

Posar a coure la llengua amb ceba, tomata, pastanaga i all. Quan està cuita, deixar-
Ia refredar, un cop freda tallar-la fina.
Passar la salsa pel colador xinès.
Servir-la amb la salsa calenta.
Acompanyar amb cebes petites icols de brusel.les.

Llom farcit amb ous durs Antonia Pérez Tello
Ingredients: 1 llom de porc, ous durs,' tomates, cebes, conyac.
Es fan bullir els ous.
Es farceix el llom amb els ous.
Es fa rostir amb un xic d'oli, dins el forn.
Quan és rostit s'hi tira un xic de conyac, s'hi posa la tomata, la ceba ies va fent coure
a poc a poc.
Quan és cuit, es deixa refredar, ies talla a rodanxes.
Es fa una salsa amb la tomata i la ceba ies posa al damunt de la carn, ies torna al
forn uns minuts més.

Mitjana de vedella al forn M!!Antònia Sac rest

Ingredients: 1 tros de mitjana de vedella desossada, mantega, sal, pebre i salsa HP.
Es prepara la mitjana desossada i s'embolica amb tela de porc o amb làmines de
cansalada.
Es posa al forn calent, untada de mantega ies va rostint.
S'ha de comptar 1/2 h. de cocció per kg. de carn; quan falta un quart d'hora per
finalitzar la cocció s'hi posa la sal, el pebre i dos o tres cullerades de salsa HP. Es pot
ecompenyer de purè de patata.



Mandonguilles de bacallà amb gambes Ml! Rosa Noguer Joli
Ingredients: 1/2 kg. de bacallà esqueixat, 12 gambes, pa ratllat, nous picades i
xocolata, 1 tomata, 1 ceba, all, julivert, sal, pebre, oli, conyac, vi blanc, cap de rap i
crancs.
Treure les espines del bacallà i triturar-lo juntament amb l'all i el julivert, un raget de
conyac i un pessic de pebre. Amb aquesta pasta prepareu les mandonguilles. Pas-
seu-les per pa ratllat i fregiu-les amb oli ben calent.
A part, en una cassola, poseu-hi part de l'oli de fregir les mandonguilles, prèviament
colat. Feu un sofregit amb les cebes, uns quants alls trinxats ben petits i la tomata.
Quan el sofregit és fet tireu-hi el vi blanc i deixar-ho coure una estona fins que es
redueixi.
Una vegada reduït s'hi tira el brou de peix i que bulli una miqueta. Farem una picada
amb les nous i una mica de xocolata. Ho tirarem a la cassola i ho deixarem coure uns
quants minuts. Després ho passarem pel colador xinès i ho tornarem a posar a la
cassola juntament amb les gambes. Ha de coure uns minuts, després hi posarem les
mandonguilles i ho deixarem que faci xup-xup poca estona, ja que els mandonguilles
podrien desfer-se. .

Ossobucco a la milanesa Dolça Ml! Codina I Josep Deulofeu
Ingredients: 6 osobuccos, 100 gro de maritega, 1 got de vi blanc, 1 I. de brou, 1
llimona petita, 1/2 kg. de tomates, 1 ceba, 1 pastanaga, 1 rarnet d'api, 1/4 de got de
vi, 1 cullerada de sucre, 1 cullerada d'alfàbrega, sal i julivert.
Primer en una cassola es prepara la salsa de tomata de la següent manera: es
fregeix la ceba, la pastanaga, l'api ben trinxat i l'alfàbrega, en oli. Un cop està ben
daurat s'hi aboca la tomata amb el sucre i sal a voluntat. Es deixa coure a foc normal
durant 20 m. aproximadament. Mentrestant, agafarem la carn, la salarem, la passa-
rem per farina i la posarem a daurar en una cassola amb la mantega i la pela de
llimona ben trinxada. Quan estigui ben daurat hi abocarem el got de vi blanc i el
deixarem evaporar. Després s'hi posa la salsa de tomata i un bon manat de julivert
ben trinxat. Finalment es cobreix amb el brou i es deixa coure a foc lent durant una
hora. La salsa ha de quedar una mica espessa, si no dos així, hauríem d'afegir-hi
farina. Aquest plat s'acompanya d'arròs blanc.

Peix al forn Pilar Guirado
Ingredients: Lluerna, besuc, dorada (a gust), oli, ceba, patata, tomata, llimona, all i
fumet de peix.
En una cassola o plata de forn s'hi posa la ceba tallada molt fina, així com la patata
i la tomata. Posar al forn i deixar coure uns 20 minuts.
Amb el peix net i tallat, l'entrarem al forn untat amb una mica de mantega, rodelles de
llimona i uns grans d'all.
Fer bullir els caps i les cues del peix en un pot.
Tirar el fumet damunt el peix i deixar coure uns 30 minuts més.

Peixopalo amb tripes de bacallà Victòria Ferrer

Ingredients: Peixopalo i tripes de bacallà, oli d'oliva, pebrot verd i pebrot vermell,
tomates, patates, all, oli i picada (pa fregit, ametlles, alls i safrà).
En una cassola de ferro o terra, afegir-hi oli d'oliva. Una vegada al seu punt es
sofregeix una ceba trinxada bastant grossa, o dues mitjanes al seu defecte, fins
agafar un color daurat. Seguidament s'hi afegeixen tallats dos pebrots verds i un de
vermell, dues tomates i un pols de sucre. Tot seguit poden afegir-se les tripes de
bacallà i el peixopalo (millor desfilat i sense espines), donant unes quantes voltes
juntament amb el sofregit anterior. Tot seguit hi posarem les patates tallades a daus
i es cobriran amb aigua, la sal apropiada i una cocció a foc lent d'una mitja hora. Tot
seguit s'hi afegeix un allioli negat. Malgrat que aquest plat li escau un allioli compacte
servit a part i a gust del consumidor. Aquest plat tant antic, també se li pot fer una
picada amb un tall de pa fregit, ametlles i un parell o tres de grans d'all, al mateix
temps que un xic de safrà.

Peus de porc amb cargols Balbina Casadevall

Ingredients: Peus de porc, cargols,ceba, tomata, brou, oli, sal i pebre.
Fér bullir els peus, escórrer i deixar-los refredar.
Rentar els cargols, posar-los a bullir, rentar-los altra vegada.
Fer un sofregit de ceba i tomata, amb molta cura.
Enfarinar i daurar els peus de porc. En la cassola del sofregit, afegir-hi els cargols i
els peus, abocar-hi el brou i deixar-ho coure fins que estigui al punt. Posar-hi sal i
pebre al gust.
Es pot acompanyar d'un alli oli.

Peus de porc amb cargols Esperança de banyoles

Ingredients: Peus de porc, cargols, all, llorer, sal, cirereta, ceba, tomata, julivert i
ametlles.
Es buf/en, ben cuits e/s peus de porc; els escorrem, els enfarinem i fregim ben ros-
sos. Després els posem en una plata per anar a/ forn.
S'agafen els cargofs sense bullir i es posen a/ foc en una cassola de terra amb força
oli, cabeces d'all, fulles de /lorer, sal i cirereta, fins que estiguin ben cuits.
Fem un sofregit de ceba i tomata (no ma/ta tomata), una picada d'a/Is i julivert (força)
i ametlles torrades (a nones). Tirem al sofregit la meitat de l'aigua de bullir els peus i
una altre meitat de l'aixeta, ho espessim amb una cul/erada de "maizena".
Dels carga/s, en traurem l'oli, no la sa/sa, i ho posarem repartit entre els peus. S'hi
posa el sofregit pel damunt i es posa al forn.



Pollastre indonèsamb nassi gorel'lgi banni Milly Kartodikromo
(arròs fregit amb tallarines)

Ingredients: Pollastre, salsa de soja, arròs, tallarines, plàtans fregits.
Es fregeix el pollastre tallat petit s'amaneix amb salsa de soja i s'acompanya amb
arròs fregit, tallarines i plàtans fregits.

Rap a la marinera Maria Fernandez

Ingredients: 800 gro de rap, 16 cloïsses, 500 gro de musclos, 8 gambes, 1 ceba
grossa, 2 tomates madures, brou de peix, 1 got de vi blanc sec, pebre negre, all,
julivert, ametlles torrades i 1 llesca petita de pa fregit.
Tallar el rap a rodelles, salar i passar per la farina. En una paella quan l'oli estigui
calent, tirar-hi el peix, fent un "tomba-tomba ".Amb el mateix oli, on s'ha fregit el peix,
tirar-hi la ceba, l'all i el julivert trinxats i el pebre. Mentre la ceba es va coent, es va
tirant el vi lentament. La ceba no ha de quedar gaire rossa. Quan la ceba estigui cuita
s'hi pot afegir la tomata. Quan estigui ben cuit, es passa pel xinès o la batedora,
perque quedi la salsa ben fina.
Després s'hi tiren les cloïsses i els musclos i el brou de peix. Quan s'ha obert els
musclos i les cloïsses, és hora d'afegir-hi el rap i la picada d'all, julivert, ametlles i pa
fregit. I per últim s'hi afegeixen les gambes. Deixar fer "xup-xup" durant una estona.
Ja està llest per servir.

Rap i gambes de Palamós a la balandra Pere Brull
Ingredients: Rap, gambes, alls, ametlles, julivert, tomàquet, nyora i vi negre.
En una cassola s'hi posa oli, quan és calent s'hi tira una picada d'alls i tomàquet,
quan està ben daurat s'hi tira el rap i l'aigua, es deixa bullir uns deu minuts, s'hi tiren
les gambes i es deixa coure dos minuts més.
SALSA: Mentrestant es fregeixen dues llesques de pa, es fa una picada d'ametlles,
alls, una nyora i un xic de julivert, quan està ben picat s'hi afegeix el pa fregit i un
gatet de vi negre, es pica fins que quedi una pasta, aquesta pasta es posa a la paella
junt amb el brou del peix i es cou fent "xup-xup" uns deu minuts.
Es serveixet rap i les gambes amb la salsa a la "balandra" per sobre.

Rodó de vedella amb salsa de verdures Rosa Pi
Ingredients: Rodó de vedella, pastanaga, carbassó, ceba, api, porro, pebrot i alls.
Es posa a rostir el tall de carn i quan és ben daurat s'hi afegeixen les verdures
(carbassó, pastanaga, ceba, api, porro, pebrot i alls).
Es sofregeix la verdura una mica i tot seguit s'hi tira una mica d'aigua per acabar la
cocció de les verdures.
Una vegada fet això, es talla la carn a rodelles i es posa en una cassola afegint-hi les
verdures passades prèviament pel colador xinès.

Rodó de vedella amb xampinyons Francesca Esteve
Ingredients: Rodó de vedella, 1 ceba gran, 1 cabeça d'alls, pastanaga, tomàquet,
una copa de brandi, brou, xampinyons, sal, pebre, llorer i farigola.
Rostir la carn en una cassola, salar i empebrar.
Posar totes les verdures i el ramet d'herbes, deixar coure tot plegat al forn a 220Q

durant 15 minuts. Passat aquest temps treure-ho del forn i flamejar amb el brandi.
Donar una volta a la carn i tornar-la al forn uns 20 minuts més.
Quan és cuita es deixa refredar i es talla la vedella a rodelles.
En el mateix oli es saltegen els xampinyons.
Es passen les verdures pel colador xinès.
Abocar la salsa a la cassola, posar la vedella i el brou i deixar fins que la carn sigui
tendre.

Rostit entatxonat borgonyés Montserrat Cama Massana
Ingredients: 1,5 kg. de vedella, 0,250 grode cansalada viada, 4 cullerades de co-
nyac, sal, pebre, 1/2 ramet de julivert, farigola, pebre en gra, 1 I. de vi de Borgonya,
3 cebes, 2 pastanagues, 2 grans d'all, mantega, 1/4 de kg. de xampinyons, 1/4 de
kg. de cebes tendres, una mica de farina de patata.
Posar 6 o 8 llesques de cansalada en una plata, adobar-les amb conyac, sal, pebre,
julivert picat i farigola durant 30 minuts.
Rentar la carn sota un raig d'aigua freda i assecar-la donant-li cops.
Fer 6/8 talls longitudinals a tot el voltant de la carn i introduir-hi la cansalada.
Lligar la carn amb un fil fort.
Pelar les pastanagues, les cebes, els alls i trossejar-ho tot.
Posar la carn en un adob de vi negrè, trossets de ceba i pastanaga, all farigola i
granets de pebre. Tapar la carn i deixar-la durant un dia a la nevera. Aleshores treure
la carn de l'adob, sobregir-Ia amb la mantega calenta, tot el voltant i fregir conjunta-
ment la verdura i l'all. Diluir-ho amb l'adob, rostir-ho tapat, a foc lent durant 1h. 30 m.
Tallar la cansalada sobrant en tires fines. Netejat els xampinyons i fer-ne 4 trossos
de cadascun. Pelar les cebes i deixar-les enteres.
Fregir les tires de cansalada, a les quals afegim els xampinyons i les cebes durant 5m.
Treure el rostit i mantenir-lo calent en el forn. Afegir el suc del rostit a la barreja de
ceba i cansalada, passar-ho pel colador. Lligar la salsa amb la farina de patata.

Suquet d'anguiles Pere Xotra
Ingredients: Anguiles, all, ceba, farina, tomata natural, oli, all, julivert, pinyons, bit-
xos cirerets.
Fer un sofregit amb 3 parts d'all i una de ceba. Quan el sofregit és al punt posar-hi
una mica de farina.
Fregir la tomata natural a part amb força oli, que quedi ben cuita. Berreier el sofregit
amb la tomata i passar tot plegat pel turmix, afegint-hi aigua bullenta.
Amb una cassola de terrissa posar els ingredients sofregits i les anguiles a coure
amb una mica de sal, cobrir-ho tot amb aigua calenta, deixar coure mitja hora.
Finalment es fa una picada amb julivert, pinyons i bitxos cirerets i s'afegeix a les
anguiles, 1/4 h. abans que estiguin cuites i al punt.



--------------- postres

Braç de gitano de xocolata Pilar Farrerons
Ingredients pa de pessic: 3 ous, 100 grode farina, 100 grode sucre, ratlladura de
llimona, 1 culleradeta de llevat en pols.
Ingredients farcit: 350 grode cobertura de xocolata, 150 grode mantega, 4 rovells
d'ou, 6 cullerades de sucre, 1/2 copeta de brandy, 2 cullerades de cafè.
Barrejar els rovells d'ou amb el sucre, afegir-hi la farina amb el llevat i darrerament
les clares batudes a punt de neu.
Estendre la pasta damunt un paper untat amb mantega, posat amb una plata de forn.
Estendre-hi la pasta, que quedi molt prima. Coure-la a forn fort 8/10 minuts. Un cop
cuit girar-la damunt el marbre, treure el paper i tapar-la amb un drap humit.
CREMA: Desfer la xocolata amb el cafè iel brandy, barrejar els rovells d'ou, incorpo-
rar-hi la xocolata.
Posar la crema sobre el pa de pessic. Enrotllat i cobrir amb més crema. Dibuixar
unes estries amb una forquilla.

Coca d'andròmines Lourdes Ruiz, Gemma Guillot, Noelia Rodríguez
Ingredients: (Per a 30 persones). 9 ous, 3 iogurts naturals, 6 mesures de sucre (1
mesura = t pot de iogurt), 3 copetes de cointreau, 3 copetes d'oli, 3 copetes de llet,
6 paquets de royal, ratlladura de tres llimones, 3/4 de kg. de farina, 3 culleradetes de
sal, 3/4 de I. de xocolata desfeta, botons de xocolata i/o andròmines de colors, man-
tega (per a untar la plata).
Fer una barreja homogènia amb: els ous, els iogurts, el sucre, el Cointreau, l'oli, la
llet, el llevat, ratlladura de llimona, la farina i la sal (s'aconsella passar-ho tot per la
batdora). A'continuecio, s'agafa la barreja i s'aboca en una plata o motlle, untat
prèviament amb mantega, seguidament es posar al forn, a una temperatura de 2509•

Passats 20 m. es punxarà la coca amb una agulla, si surt neta del tot, podrem retirar
la coca del forn.
Un cop freda, la cobrirem amb xocolata desfeta ben espessa. Ho deixarem reposar
fins que quedi freda la xocolata, i seguidament ho guarnirem amb botons de colors i
andròmines.

Clafoutis Lili Batlle
Ingredients: (Per a 6 persones). 125 grode farina, 150 grode sucre, 2 gots de llet, 30
gromantega, 400 grocireres fresques, sal, 3 ous.
Posar la farina dintre un bol, afegir-hi 100 grams de sucre, la sal i els ous. De mica en
mica, incorporar la farina amb els ous. Quan la massa queda espessa, posar-hi de
mica en mica la llet. Untar la mantega al plat, posar les cireres, (al gust), tirar la
massa sobre les cireres i posar-hi trocets de mantega per sobre. Graduar el forn a
240 graus, i coure durant 20 minuts. Empolsar el sucre pel damunt.

"Colaciones cordobesas" Lorena Delupi I Susana Cano
(de la nueva Andalucía)

Ingredients: 2 tasses de farina, 8 rovells d'ou, 1/2 culleradeta de pols de fornejar, 1
cullerada de sucre, 1/2 copeta d'aiguardent o brandy "dulce de leche" (o qualsevol
altre dolç al gust), 1/2 tassa de sucre llustre.
Barrejar la farina amb els rovells d'ou, afegir-hi el sucre comú, la pols de fornejar i el
brandy. S'amassa bé i es deixa reposar uns 15 minuts. S'estira la massa deixant-la
de 1,25 cm. de gruix. Es talla en cercles donant-li una forma enfonsada amb els dits,
fins que agafi la forma d'una cullera. Es punxa i es posa dins el forn calent.
Convé controlar la cocció, ja que la massa no ha de torrar-se gaire.
Quan estan cuites i fredes, es farceixen amb el "dulce de leche" i es cobreixen amb
un bany fet amb el sucre llustre i una cullerada d'aigua bullent.

Crema catalana Ml! Rosa Farrerons Mateu
Ingredients: Llet, vainilla, canyella, llimona, sucre, midó, ous.
D'un litre de llet se'n separa una tassa i la resta es bull amb una pell de llimona i
canyella.
Tot seguit es posen els rovells d'ou, el sucre i el midó, tot ben barrejat amb una tassa
de lIeta freda fins que quedi una crema fina; quan està tot barrejat s'hi afegeix la llet
i es posa al foc remenant fins que comenci a quedar espessa, es treu i es posa en
una plata gran.
Quan és freda, hi posem sucre i la cremem.

Delícies de llimona glaçada Montserrat Provensal
Ingredients: 8 iogurts, 1 pot petit de llet condensada i 2 llimones (suc i ratlladura).
Es posa tot en un bol, i es bat amb una batedora.
S'omplen copes apropiades, es posen a la nevera (unes 6 h.) i ja es poden servir.

Flam d'ou i de coco Margarita Padrosa
Ingredients: 3 ous, 100 grode coco, 1 pot de llet condensada petit, 1 mesura de pot
de llet, però d'aigua.
Separar els rovells de les clares. Amb els rovells s'hi posa la llet condensada, l'aigua
i el coco ratllat, tot ben barrejat.
Es baten les clares a punt de neu i s'afegeixen a la barreja anterior.
Agafar una flamera i posar-hi sucre cremat, abocar-hi tota la barreja, posar-ho a
coure al bany maria, durant 30 minuts, per saber si és cuit, es punxa amb un escura-
dents, si surt net, ja està.



Flam de pinya Sandra Camps
Ingredients: 6 ous, 1 llauna grossa de pinya, 250 gro de sucre, 1 cullerada de
maizena, aigua, un pols de sal.
Escórrer la pinya, posar 4 rodanxes, la meitat del suc de la llauna i 200 gro de sucre
a la batedora. Un cop batut posar-ho en un cassó al foc. Quan comenci a bullir, posar
en un recipient la resta de suc, disoldre-hi la maizena i incorporar-ho al cassó. Deixar
al foc 5minuts removent amb una espàtula de fusta.
Posar la resta del sucre i 2 cullerades d'aigua al foc, i posar-ho escampat a /'interior
d'un motlle.
En un altre recipient, batre els ous amb un xic de sal i esperar que redueixi l'escuma
fet pel batut.
Preparar el flam procurant que hi hagi una meitat més de suc de pinya que d'ous
batuts. Si no arriba la barreja. Afegir-hi un xic de llet. Quan el caramel estigui fred,
afegir-hi la barreja d'ous i pinya.
Coure-ho al forn al bany maria durant 40 minuts aproximadament a foc moderat.
Treure-ho del forn i deixar-ho refredar.
Un cop fred, desemmotllar en una plata, decorar amb les rodanxes de pinya restants
tallades per la meitat i servir.

Galeta de reis un Batlle

Ingredients: Pasta de full, 3 rovells d'ous, 100 grode sucre, 100 grode pols d'amet-
lles.
Treballar el rovell amb el sucre fins que quedi blanc, després posar-hi la pols d'amet-
lla. Untar el bol amb mantega, posar una làmina de pasta de full, abocar-hi la massa
i tancar-la amb l'altra làmina de pasta de full. Tancar-la pels quatre costats. Amb un
rovell d'ou pintem la pasta de full per sobre. Posar-ho al forn durant uns 20 minuts a
200 graus de temperatura.

Licor de codonys Pere Jofra Palou

Ingredients: Codonys, sucre, clavell, nou moscada i una branqueta de canyella.
Es trinxen éls codonys i la ratlladura, es premsa bé i al suc que s'obté se l'hi posen
400 gr. de sucre, 3 clavells i canyella i 1/4 de nou moscada, per litre. Tot barrejat es
posa en un recipient de vidre, un mínim de 40 dies al sol i serena en maceració. Es
trasbalsa per la lluna vella de març.

Maduixes amb nata Pili Ruiz

Ingredients: Maduixes, nata, sucre, suc de llimona.
Netejar les maduixes i tallar-les.
En un fruiter posar les maduixes i una mica de sucre i suc de llimona.
Posar la nata al damunt amb un toc de gràcia, per adornar.

Mousse de fruits del bosc Tània Esteve
Ingredients bescuit: 400 grode sucre, 400 grode farina i 8 ous.
Ingredients mousse: 100 grode fruits del bosc, 5 fulles de gelatina comestible, 1 I.
de nata i 200 grode sucre.
BESCUIT: Es baten tots els ingredients fins que espesseeixin i espongessin.
MOUSE: Desfer 5 fulles de gelatina amb un xic d'aigua calenta, es barreja amb els
fruits del bosc ben triturats, s'hi afegeix la nata i el sucre.
En un motlle amb una tira de cartró al voltant es posa el bescuit a sota i s'omple de
mousse, seguidament es posen els fruits del bosc a sobre.

Mousse de maduixots Anna García
Ingredients: 600 grode maduixots, suc de taronja, 200 grode sucre llustre, 2 dI. de
nata líquida i 2 clares d'ous.
Rentar els maduixots, escórrer bé i reservar-ne uns quants per a la guarnició. Tallar
els altres a talls i posar-los a la batedora amb el suc de taronja i 100 gr. de sucre,
reduir-ho tot a purè. Muntar les clares a punt de neu i afegir-hi la resta de sucre.
Muntar la nata i barrejar molt suaument, els maduixots, la nata muntada i les clares
a punt de neu. Repartir la mousse en copes i mantenir-ho a la nevera dos o tres
hores.
Tallar els maduixots reservats a làmines i decorar la mousse amb una cirera confita
al mig.

"Panqueque con dulce de leche" Montserrat Sala
Ingredients pel panqueque: 300 grode farina, 350 c.c. de llet, 3 ous, mantega, un
pols de sal i un pols de sucre.
Ingredients pel dulce de leche: 3 I. de llet entera, 1 branca de vainilla, 800 grode
sucre, 1/2 culleradeta de bicarbonat.
Per la pasta del "penqueque" es posa farina, llet, ous, un pols de sucre i sal. Tot
barrejat, es posa de mica en mica a la paella molt calenta, untada de mantega. Quan
és cuit per una cara, es tomba per l'altra com si fos un "crepe".
Pel "dulce de leche", s'ha de bullir la llet, afegir-hi el sucre, la vainilla i el bicarbonat.
Bullir amb el foc viu unes tres hores. Remenar contínuament amb una cullera de
fusta.
Quan vegeu que comença a tenir color i es torna espès, deixeu caure unes gotes
sobre un plat fins que es refredi. Si vegeu que queda agafat, és senyal que està a
punt. Si rellisca és que encara li falta bullir més.
Quan està a punt cal submergir l'olla amb aigua fins que quedi refredat, remenar-ho
sovint.
Pot afegir-s'hi una culleradeta de mel com a última feina.



Pastís de formatge Emma Felip
Ingredients: 4 partilles de formatge tipus "Philadelphia o Kiri", 3 iogurts naturals, 3
ous, 1 iogurt de llimona, 8 cullerades de sucre, 3 cullerades de maizena i panses de
corint macerades en conyac.
Bateu els ous enters amb el sucre i la maizena.
Aixafeu bé els formatges i adjunteu-ho amb els iogurts, poseu tota la barreja dins un
motlle untat.
Deixeu-ho coure al forn fins que quedi quallat.
Les panses s'hi posen quan comença a quallar.

Pastís de maduixetes de bosc Montserrat Provensal
Ingredients pasta brisa: 150 grode farina, 75 gr de mantega, 1 cullerada d'aigua, 1
rovell d'ou, 50 grode sucre, pols de sal.
Ingredients crema pastisseria: 1/21. de llet, 3 rovells d'ou, 40 grode fècula, 125 gro
de sucre i canyella o pell de llimona.
Ingredients: Maduixetes de bosc i melmelada de maduixes.
Es fa la pasta brisa, s'estira en el motlle, es punxa de sota, i s'entra al forn durant 15
minuts.
Quan és freda, hi posem una capa de crema pastissera i les maduixetes de bosc pel
damunt. Ho pintem amb la melmelada de maduixa.

Pastís de nous i xocolata Manuela Randeiro Alonso

Ingredients: (per a 30 racions). 3 ous, 125 grode mantega, 150 grode farina, 125 gro
de sucre, 100gr. de nous, 1 rajola (de 150 gr.) de xocolata sense llet, 1 cullereta de
llevat i 1 pessic de sal.
En un bol gran es barregen la mantega i el sucre fins que quedin cremosos, a conti-
nuació s'hi afegeixen els ous batuts i després s'hi tira la farina amb el llevat i la
xocolata que prèviament s'haurà desfet al bany maria.
El bol que s'ha de col. lacar en el forn s'ha d'untar amb mantega, i s'ha d'enfarinar, un
cop fet, s'hi col. laca la massa.
Quan el forn estigui ben calent s'hi introdueix la massa, després S'abaixa la tempera-
tura i es deixa uns 40 minuts aproximadament.
Per estar sergur que està ben cuit es punxa la massa amb una agulla o un escura-
dents i si surt neta és senyal que està ben cuit.
Es pot guarnir amb xocolata desfeta al bany maria, fins que quedi tot ben cobert, i
s'empolsina amb bocins de nous pel damunt; també es pot acompanyar amb nata.

Pastís gelat tipus Sant Marc Carmen Barreneche
Ingredients pa de pessic: 3 ous, 100 grode sucre, 100 grode farina, 1 cullerada de
llevat de pols.
Farcit: 400 gr. de nata, 75 gr. de sucre llustre, 150 grode cobertura de xocolata.
Gema: 3 ous, 175 gr. de sucre.
Per a fer el pa de pessic, mon tar els ous amb el sucre, incorporat la farina barrejada
amb er llevat, a poc a poc. Abocar en un motlle untat amb mantega i coure al forn a
1809 C uns 30 minuts. Un cop cuit i fred partir en dos.
FARCrT: Montar ra nata i afegir el sucre, fer dos parts. Barrejar-hi una part amb ra
xocolata desfeta i una mica freda.
GEMA: Posar en un cassó els ous sencers amb er sucre, barrejar-ho bé i posar al foc
anant remenant amb una espàtula, quan arrenqui el bull coure uns segons més.
Retirar del foc i donar-hi una bona batuda, abocar damunt er marbre i deixar-ho
refredar. Recollir en un bol.
PER MONTAR EL PASTís: Damunt la part de baix del pa de pessic posar la nata,
cobrir amb la trufa i col. lacar al congelador per tal que agafi consistència. Cobrir
l'altre meitat amb la gema, cremar amb una pala i tapar la capa de trufa.
Aquest pastís es pot congelar. Una hora abans de servir-lo es treu del congelador i
es posa a la nevera i si calgués a temperatura ambient.

Peres al cafè Cristina Castelló I Sílvia Congost

Ingredients: Peres, cafè i sucre.
Primer hem de fer una mesura de cafè que sigui suficient per a cobrir les peres i
permetre que aquestes bullin, es preferible que el cafè sigui fort i pel que fa referèn-
cia a la mesura de sucre anirà a gust propi.
Una vegada tinguem el cafè fet, només caldrà que hi tirem les peres (poden ser
senceres o a trossos) i esperarem que siguin cuites.
Per servir aquest plat haurem d'esperar que les peres es refredin i les acompanya-
rem amb nata.

Pinya a al crema Rosa Mi! Acosta

Ingredients: 2 llaunes de 500 grode pinya natural, 2 rovells d'ou, 11/4 I. de llet, 1
branca de canyella, cireres confitades, 400 grode sucre, 1 pell de llimona i 25 grode
maizena.
Reservar un xic de llet, posar a bullír la resta amb la pell de llimona, la canyella i el
sucre. Quan bull, s'hi tira, removent sempre en la mateixa direcció, els rovells d'ou
barrejats amb la maizena i diluïts amb la llet freda que hem reservat, i que hem colat.
No parar de remenar, fins que l'espuma que es forma al sobre, desparegui i es retira
del foc.
En una plata, posar les rodelles de pinya, en cercle i sobreposades, cobrir-les amb la
crema, de la quar haurem retirat la llimona i la canyella. En el forat de cada rodanxa,
hi posarem una cirera. Es serveix fred.



Puding de peres Jordi Verrié, Jr.
Ingredients: 1/2 I. de llet, 5 ous, 150 grode sucre, 1 canó de canyella i 4 cullerades
de sucre pel caramel.
Les peres es pelen, se'ls treu el cor i es tallen a trossos petits. Es posen a bullir amb
el canó de canyella amb aigua, que les cobreixi, s'escorren i es reserven. En un bol
es baten els ous i el sucre i després s'hi aboca la llet. Amb quatre cullerades de sucre
es fa el caramel ies posa al fons del motlle, després les peres i per últim el preparat
d'ous, llet i sucre. Es cobreix amb trossos de "croissant" o pa de pessic del dia
abans. Es posa a coure al forn al bany maria uns 3/4 h.

Puding tropical Anna García
Ingredients: 125 grode sucre, 3 rovells d'ou, 3 dI. de llet, plàtans, pinya, 1 llimona, 6
fulls de gelatina, 2'5 dI. de nata líquida i 300 de "Bizcochos".
Posar la gelatina en remull. Preparar unes natilles amb els rovells, el sucre i la llet,
coent-ho a foc suau, sense parar de remenar, fins que tingui consistència.
Desfer la gelatina dins la crema, colar i deixar refredar.
Montar la nata i afegir-la a la crema abans que quallí.
Tallar els plàtans a rodanxes i regar-los amb suc de llimona.
Untar un motlle amb oli, posar-hi al fons una capa de "bizcochos", un altre de plàtans
i cobrir-ho amb la crema, repetir el mateix amb la pinya i acabar amb una capa de
"bizcocnos". Deixar refredar a la nevera, 3 h. niés o menys, desemmotllar i servir, i
decoreu-lo amb nata montada.

Sacher Manolita Randeiro
Ingredients: 6 ous, 4 cullerades d'aigua tèbia, 140 grode sucre, 1 llimona ratllada,
140 grode xocolata fosa, 100 grode farina, 50 grode maizena, 2 culleradetes de royal
i 150 gr. de mantega fosa.
Barrejar la .farina. La maizena i el Royal.
Fondre la xocolata amb un xic d'aigua freda i la mantega, per separat.
Batre els rovells amb l'aigua, afegir-hi 3/4 parts del sucre, segui batent, afegir-hi la
pell de la llimona, batre, afegir-hi la xocolata, batre.
Batre les clares i afegir-hi 1/4 part del sucre (a punt de neu molt fort).
Tirar les clares damunt els rovells, afegir-hi molt suaument les farines barrejades,
barrejar sense girar, amb molta cura.
Finalment afegir-hi la mantega fosa, continuar barrejant molt suaument posar-ho en
un motlle untat, i entrant-ho al forn a 1709. de 40 minuts a 1 hora. Desemmotllar-ho,
deixar-ho refredar i tallar-ho en tres parts.
FARCIT: Melmelada d'albercoc, damunt la xocolata fosa, repetir en el següent tall.
COBERTURA: Fondre la xocolata amb la mantega i cobrir el pastís. .

Streusel kuchen Elena Kosidlo

T

l

Ingredients: 500 grode farina, 30 gro llevat de París, 75 gro de sucre, 1 paquet de
vainilla en pols (sucre), sal, 75 grode mantega desfeta, 250 ml. de llet tèbia.
Es remena tot junt, i es deixa reposar fins que ha pujat el doble del que era al principi.
Tot seguit estirar-ho a la plata del forn.
Ingredients: 300 grode farina, 150 grode sucre, 1 paquet de vainilla en pols (sucre)
i 200 gromantega (tallada a daus).
Es remena tot junt, fins que es formin unes boles, una vegada formades es posen
sobre la pasta, que quedi ben coberta.
Temps de coccio: 25 minuts.
Forn elèctric: 200-2259 Gas: 4-5.

Tarta al whisky Montserrat Ribas Terrassench
Ingredients: 4 ous, 100 cc. de whisky, 100 grode sucre i 400 grode nata.
Ingredients pel caramel: 75 gro de sucre, unes gotes de llimona i una cullerada
d'aigua.
Treballar els rovells d'ou amb els 100 gr. de sucre, afegir-hi els 100 cc. de whisky i els
400 gr. de nata. Remoure a poc a poc, amb molta cura. Afegir-hi les clares muntades
a punt de neu amb molt de compte. .
Abocar-ho en un motlle i posar-ho al congelador. L'endemà tombar-ho cap per avall.
Fer el caramel i tirar-lo al damunt, i adornar-ho al gust de cadascú.
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