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Amigues, amics:

Ja s'acosta l'estiu i també la mostra de cuina, la setena, això vol dir
que ja comença a ser una tradició en el nostre poble, una tradició amb nom
de dona.

ue es;l€ialment conservaven els
eneració, es repetien amb la

va, oferint una versió

*
Avui a San

plats amb reg
volem retre un

mps per la
cuina, sempre an epoca tendeixi a
oferir una cuina m t t VUl sproposem que feu
una parada en aquest camiJ¡ft ortem, en aquesta mena de
psicosi de final de segle, orl7a pf"< re enemic, i que potser recor-
dant allò de: un record és una ens o una cosa que has perdut?
Lluny de trobar resposta tro ement que més que evocar ens trans-
porti, que més que recordar ens ajudi a retrocedir en el temps: la cuina,
però, això sí, la cuina casolana, i la de Santa Cristina.

Fins la propera!

Pilar Blasco i Prim
Alcaldessa de Santa Cristina d'Aro



PASTÍS DE BOLETS
ROSA M!!GALLART I REIXAC
INGREDIENTS

• YzKg de bolets • 2 ous • gelatina

RECEPTA
Els bolets (de la mateixa classe o variats) es tallen a trossos i els barregem amb els ous

batuts, una mica de sal i la gelatina. Es col.loquen en un motlle rectangular i fondo i es posa
a coure al bany maria, uns 30 minuts, es punxa amb una agulla per saber si és ben cuit i es
deixa refredar. Per desemmotllar-lo es posa un moment al bany maria. Es pot acompanyar
amb una salsa de tàperes o una crema de porros. Per a la gelatina calen 15 gro de cola de
peix, 2 cub ets llargs, una tassa d'aigua, una cullerada de xerès i una clara d'ou.

S'escalfa l'aigua amb els cubets i la cola de peix sense que arribi a bullir, quan s'ha
desfet bé s'hi afegeixen el xerès i la clara d'ou batuda a punt de neu i es remena bé. Es cola
amb un drap mullat.

" PANQUEQUE " DE FORMATGE
MONTSERRAT SALA
INGREDIENTS
Per a 12 « Panqueques» :
• 600 gr de formatge hawarti • 300 gr de farina • 350 cc. de llet • 3 ous • mantega
• % de Kg de tomàquet pelat • sal • pebre • sucre • llorer • orenga • 2 cebes mitjanes

RECEPTA
Per a la pasta del «Panqueque» es posa farina, llet, ous, un pols de sucre i sal, tot barrejat

amb el «rninipímer» i 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 una «crêppe». Es deixa refredar.
Per al farcit, es talla el formatge en trossos llargs i s'enrotlla amb la pasta.

Per a la salsa es fa un sofregit de ceba tallada molt petita, tomàquet, orenga, pebre i
llorer. Es tira el sofregit sobre la pasta i es posa al forn uns vint minuts.



SALMÓ AMB MOIXERNONS
JUANIMENDOZASUQUE
INGREDIENTS
Pera 10 persones:
• 10 rodanxes de salmó • 2 terrines de crema de llet • 3 cebes • 2 terrines de moixernons
• sal • pebre • 1 cullerada de farina • 1 got de tomàquet • Y4 de brou de peix.

RECEPTA
Passar el salmó en pa i farina. Fregir-lo i reservar en el mateix oli, sofregir les cebes.

Fregir una mica de farina i seguidament el tomàquet. Deixar coure a foc lent, afegir els
moixernons que ja tindrem bullits amb una mica de brou de les mateixes. Coure 10 minuts
i per últim afegir la crema de llet. Posar-ho tot pel "túrmix" i, col.locar el salmó.

POTAITRIPA
C.SALA SUREDA
INGREDIENTS
• Pota i tripa • tomàquet • llorer • cebes • bitxos • all • julivert

RECEPTA
Bullir la pota i tripa. Reservar una mica de brou. Fer un sofregit amb força tomàquet i

bitxo. Incorporar la pota i la tripa, amb el sofregit i el brou, fer-li fer xup-xup. I al final,
incorporar una picada amb bastant d'all.



FAVES A L'ESTIL DE LA VALL D'ARO
DOLORS ClAPERA
INGREDIENTS
• Yzgot d'oli d'oliva • 2 trossos de cansalada crua tallada petita
• 3 trossos de cansalada amb sal i pebre tallada petita • 1 botifarra negra
• 3 branques de menta • 3 branques de marduix • 2 fulles de llorer
• 1 cabeça d'alls pelada • 1 ceba gran • 1 cullerada de tomàquet triturat
• Yz copa d'anís dolç • 1 Kg de faves pelades • Y4 Kg de pèsols pelats
• 1 got gran de vi negre • 1 culleradeta de sucre.

RECEPTA
A l'olla s'hi posa l'oli i es fregeix tota la cansalada i mitja botifarra negre a trossos, la

menta, el marduix, els alls, el llorer i la ceba tallada a trossets. Quan la ceba està una mica
enrossida s'hi posa el tomàquet i la copa d'anís. Es remena amb una cullera de fusta 2 o 3
minuts i s'hi afegeixen els pèsols i les faves, el vi negre i es cobreix tot amb aigua, posar-hi
sal i pebre. Quan bull s'abaixa el foc i es tapa l'olla amb un plat o un recipient amb aigua. Es
deixa coure 1 hora aproximadament remenant de tant en tant. Quan estan quasi fetes s'hi
posa la resta de la botifarra a rodanxes i una culleradeta de sucre. Coure 10 minuts més i
apagar el foc.

Aquest plat és més bo fet el dia abans.

CARBASSONS FARCITS
GEMMA MARTÍ PRAT
INGREDIENTS
• Carbassons • carn picada • formatge ratllat • beixamel • sal • pebre

RECEPTA
Es bullen els carbassons, es deixen escórrer i es buiden. Es fregeix la carn, es barreja els

carbassons i s'hi afegeix la carn picadai es gratinen amb formatge ratllat.



PASTÍS DE CARBASSONS
ROSANA TORRES
INGREDIENTS
• 1 Kg de carbassons • 200 gr de formatge "grouyére" ratllat • 6 ous
• 1 ampolla de crema de llet • mantega • pa ratllat.

RECEPTA
Rentar els carbassons sense pelar i tallar-los a rodanxes fines. Posar-los en una paella

amb 50 gr de mantega primer tapats. Girar-los i a mitja cocció destapar-los fins que redueixi
l'aigua i quedin secs. Posar un motlle de pírex amb mantega i pa ratllat perquè no s'enganxi.
Batre els ous en un recipient gran, afegir el formatge, la crema de llet i els carbassons.
Salpebrar.

Cocció a forn mig de 30 a 45 minuts. S'acompanya amb la següent salsa:

SALSA DE PASTANAGUES
INGREDIENTS
• 3 pastanagues ratllades • 2 cebes ratllades • 50 gr de mantega • brou de carn
• 2 cullerades de farina • xerès o una 1 copeta de conyac

RECEPTA
Posar la mantega en una paella a foc lent. Quan està quasi desfeta afegir la ceba ratllada.

Deixar coure sense daurar. Posar la pastanaga i deixar coure uns 10 minuts aproximada-
ment. Afegir 1 cullerada de farina. Si és molt espessa tirarem una mica de brou i la copeta
de xerès o de conyac. La passarem pel colador xinés i la deixarem en un cassó per poder-la
calentar.

Bon profit!!!

AMANIDA DE PASTOR
M!!ROSA NOGUER JOLI
INGREDIENTS
• Mongetes • bacallà esqueixat • ou dur • olives blanques i negres • tomàquet
• ceba • bròquil confitat • pebrot • vinagreta (oli, vinagre, mostassa i pebre negre)

RECEPTA
Es couen les mongetes. Quan són fredes s'escorren. Es posen en una safata. A sobre s'hi

tira el tomàquet, el pebrot, la ceba tallada petita, el bacallà (que haurem amanit una estona
abans amb oli, vinagre i pebre), les olives, el bròquil i l'ou dur. S'hi pot ratllar també un
tomàquet madur. Es fa la vinagreta i s'amaneix bé. Es menja fred.



PASTÍS DE MARISC
FINA CERVERA MARCH
INGREDIENTS
• Gambes • musclos • escopinyes • altres tipus de marisc= 3 ous
• 100 gr de formatge ratllat • 100 cc de crema de llet • 1 làmina de pasta de full.

RECEPTA
En un bol es deixaten els ous i s'afegeix la crema de llet i el formatge ratllat. Es passa

per la paella el marisc i es posa dins el bol. Es salpebre i es remena tot. Ja tindrem el motlle
folrat amb la làmina de pasta de full i tot seguit hi afegirem els ingredients. Posem el motlle
al forn de 35 a 50 minuts a una temperatura mitja. Es pot menjar calent o fred.

SARDINES EN ESCABETX
MARIONA PRAT MOLERA
INGREDIENTS
• Sardines= ceba= pastanaga= oli • vinagre • farina • lligat d'herbes • pebre vermell= sal

RECEPTA
Posar farina a les sardines i fregir. Reservar-les. Tallar la ceba en rodelles i fregir. Reser-

var-la. Es van fent pisos, amb les sardines, la ceba i la pastanaga. Han de quedar ben tapades
amb la ceba i pastanaga. Es posa oli net en una paella amb 2 grans d'all, i les herbes. Quan
és ben calent s'hi posa el pebre vermell, es remena i tot seguit s'hi posa Yz got de vinagre,
esperar que redueixi i escaldar les sardines. Per poder menjar esperar 24 hores.

PASTÍS DE TONYINA
JEANNINE ZUKOWSKA - MONTERO
INGREDIENTS
Per a 6persones:
• 300 gr de tonyina • 100 gr de formatge "Emmental" ratllat
• 100 gr de farina més una cullera sopera • 3 ous • 10 el de llet • 10 cl d'oli d'oliva
• 1 sobre de llevat • 20 gr de mantega • sal • pebre blanc

RECEPTA
Treure la tonyina i escórrer-la bé, fer trossets petits. Posar la farina en un recipient amb

els ous. Barrejar ràpidament amb una cullera de fusta, fins obtenir una pasta llisa. Poc a poc
afegir la llet amb l'oli. Encendre el forn a 200Q C. Afegir a la preparació el llevat, la tonyina,
el formatge ratllat, sal i pebre. Untar un motlle fondo de mantega i farina i abocar la prepa-
ració dins. Servir fred amb una salsa de tomàquet.



POPET AMB CEBA I TOMÀQUET
PERE BRULL I PASTÓ
INGREDIENTS
Per a 5persones:
• Popets • ceba • tomàquet • oli • vi ranci • sal • pebre

RECEPTA
Es sofregeixen 500 gr de ceba quan està mig daurada. Es posa quilo i mig de popets.

Quan sembla que manqui suc s'hi afegeix un gatet de vi ranci. Quan se la begut s'hi afegeix
el tomàquet ies va sofregint tot. El més important és que sempre s'ha de remenar ja que no
es pot deixar. La sal i el pebre al gust.

BRAÇ DE PATATA
CRISTINA BALLETBÓ BADIA
INGREDIENTS
• Puré de patata • tonyina • ou dur • olives • pebrot vermell de llauna
• pernil salat • maionesa.

RECEPTA
Fer un puré de patata espès, i estendre sobre un drap mullat i escorregut, una capa d'un

dit de gruix, deixar refredar. Col.locar el farcit i embolicar com si fos un caneló gegant
ajudant-nos del drap.

Es menja fred o natural, posant la maionesa, abans de servir, damunt del braç.

ESCALIVADA I ANXOVES
ADORACIÓN PRIETO
INGREDIENTS
• Pebrot vermell • albergínies • cebes

RECEPTA
Preparar una bona brasa. Fer els pebrots i les albergínies. Un cop acabat, enterrar les

cebes a les brases. Pelar i tallar a tires, posar-hi oli, sal i, si es vol, all trinxat.
Servir fred i amb un filet d'anxova a sobre.



CARGOLS AMB CABRA
EMMA FELIP
INGREDIENTS
• Cargols • cabra • pit de porc • tomàquets • cebes • pastanagues • ametlles • safrà

RECEPTA
Bullir els cargols i escórrer-los. Fregir el pit de porc, tirar la ceba i la pastanaga tot

seguit, l'all picat i els tomàquets. Afegir-hi la picada i seguidament, posar-ho tot en una
cassola amb aigua juntament amb els cargols, a bullir una estona.

ESQUEIXADA DE BACALLÀ
M!!ROSA PRIM I POUJARNISCLE
INGREDIENTS
• Bacallà • tomàquet • pebrot verrnell > ceba> olives negres sense pinyol • julivert

RECEPTA
S'esquinça el bacallà, no massa dessalat i ben eixugat. Es posa el tomàquet ratllat pel

damunt, pebrot vermell tallat a quadrets, ceba tallada a llunes, olives negres sense pinyol.
Es guarneix amb julivert.

AMANIDA DE PERES
PILAR BLASCO I PRIM
INGREDIENTS
• 4 peres • 50 gr de formatge rocafort • julivert • mostassa • vinagre • oli d'oliva
• 50 gr de nous • sal.

RECEPTA
Fer una vinagreta amb l'oli, el vinagre, la sal i la mostassa. Pelar les peres i tallar-les a
mitges llunes. Cobrir-les amb la vinagreta i deixar-les macerar una estona a la nevera.
Al moment de servir, ratllar el formatge i les nous i adornar-ho per sobre.



RECEPTA DE MONTADITOS
MARIA ROSA BLASCO
INGREDIENTS
• Pa torrat • pebrot escalivat • anxoves de l'escala • olives negres.

RECEPTA
Es tracta de tallar el pa torrat en petites porcions i posar-hi a sobre un trosset de pebrot

escalivat junt amb mitja anxova i l'oliva negre sense os. Es pot fer com a plat fred o calent.

ARRÒS FREGIT
MILLY E. KARTODIKROMO
INGREDIENTS
• Arròs • pollastre • pernil serrà • ceba tendra • api • alls tendres

RECEPTA
Bullir l'arròs per fer-lo blanc i molt sec. Fregir el pernil, la ceba i l'all; han de quedar

daurats. Afegir el pollastre, donar-li voltes i afegir l'arròs, també donant-li voltes. Tallar ./
l'api molt fi i provar de sal.



.ego••.•
PEUS DE PORC AMB GAMBETES
ANNA FERRER XIRGU
INGREDIENTS
• Peus de porc • gambeta • ceba • tomàquet • brou • oli • sal • pebre • all • ametlles

RECEPTA
Fer bullir els peus, escórrer-los i deixar-los refredar. Fer un sofregit de ceba i tomàquet.

Enfarinar i daurar els peus. En la cassola del sofregit, afegir-hi els peus i les gambetes,
abocar-hi el brou i deixar-ho coure. Posar-hi sal i pebre al gust, seguidament tirar-hi una
picada d'ametlles i alls i que vagi fent xup-xup.

PEUS DE PORC AMB SÈPIA
MARIA ROSA PUOAN ARBUSÈ
INGREDIENTS
• Peus de porc • sèpia • ceba > sal • pebre • alls • julivert • ametlles

RECEPTA
Bullir els peus, sofregir la ceba i la sèpia. Sal i pebre. En una cassola gran posar-hi els

peus, tirar-hi la sèpia i deixar que faci la xup-xup. Al final posar-hi la picada.

CANELONS DE RAPI GAMBA..
M~LLUISA CONGOST ILIANA
INGREDIENTS
• Rap • gamba • cebes • pastanaga • porro • xerès sec • pebre blanc • nou moscada
• llet • crema de llet • farina • mantega • formatge ratllat.

RECEPTA
Coure el rap, les gambes pelades, la pastanaga i el porro. Enmig de la cocció s'afegeix el

gatet de xerès. A continuació s'hi posa farina, llet i crema de llet. Es tritura una mica. Es
farceix els canelons ja prèviament bullits. Seguidament, fer la beixamel, gratinar i servir.



LLOM CRISTINA
ROSANA TORRES I RAIG
INGREDIENTS
• 1 llom de porc de 2 colors d'I Kg. • 4 pastanagues grosses • 2 cebes grans> 1 cabeça d'alls
• 1 fulla de llorer • 2 tomàquets • oli d'oliva • sal • pebre • 1 got de Martini sec

RECEPTA
A l'olla a pressió posar un culleró d'oli no gaire ple i calentar-lo bastant. Posar el llom lligat

amb sal i pebre. Quan està ben enrossit es treu i s'hi posa a l'olla la pastanaga a rodanxes de Yí
cm. i es daura ben daurada. Es retira i s'hi posa la ceba tallada fina i els alls fins. Enrossir.
Seguidament, es posa el llom, la pastanaga, el tomàquet, el llorer i el Martini sec.

Tancar l'olla i coure 10 minuts.
Deixar refredar una mica i tallar-lo no molt fi. Posar-ho en una safata amb la salsa sense

colar per sobre. Abans de coure la carn a l'olla a pressió 10 minuts, hi podeu posar diferents
bolets, cebetes, ...

Bon profit!

GUATLLES A LA BILBAÏNA
BENNY TENA GÓMEZ
INGREDIENTS
Per a 6persones. Cocció 1 ~ h. a 2 h.
• 12 guatlles • 2 cebes • 1 all • 2 pastanagues • 1 tomàquet • mig got de xerès sec
• mitja unça de xocolata • 4 cullerades d'oli' nou moscada • 2 claus • farigola • orenga
• julivert • sal • pebre

RECEPTA
Netejar bé les guatlles. Flamejar-les per treure-les-hi les plomes; rentar-les, assecar-les

i lligar-les amb un fil gruixut.
En una cassola s'hi posa l'oli, que cobrirà lleugerament el fons; es sofregeixen les guat-

lles i quan estiguin daurades, s'afegeixen les cebes, les pastanagues i el tomàquet, tot ben
picat. Es salpebre, nou moscada, claus, julivert, farigola i orenga.

Es tapa bé la cassola i es deixa coure a foc lent fins que les verdures estiguin quasi
desfetes i les guatlles ben tendres. Si fora necessari, s'afegiria una mica d'aigua.

Una vegada cuites es treuen les guatlles. S'afegeix la xocolata ratllada a la salsa i es
passa pel "passapuré". S'afegeix el xerès i quan trenqui a bullir es posen de nou les guatlles.

Es deixa a foc lent fins el moment de servir.
S'acompanya de triangles de pa fregit.



CARGOLS AMB CONILL I CRANC
MARGARITA COTS ROVIRA
INGREDIENTS
• Ceba • tomàquet • all • julivert • ametlles • brou de peix • cargols • conill • crancs

RECEPTA
Bullir els cargols amb herbes (farigola, romaní, llorer). Posar oli en una paella i agregar-

li els crancs i el conill i deixar-ho coure fins que quedi daurat. Després, ho retirarem de la
paella i, seguidament, farem un sofregit de ceba i tomàquet en el mateix oli. Quan estigui, hi
afegirem els cargols, el conill i els crancs. Farem una picada d'all, julivert, ametlles, conyac
i una cullerada de farina. Ho posarem a la cassola amb mig litre de brou. Deixar-ho bullir
durant 20 minuts.

ÀNEC AMB PERES
LOLITA AMAGAT
INGREDIENTS
Per a 6 persones:
• 1 ànec de 2 Kg • 1 pera per persona • 3 grans d'all • 1 ceba • 2 pastanagues
• 1 litre de brou • 2 cullerades de vinagre • 2 cullerades de farina
Picada:
• 2 grans d'all • 30 grod'ametlles • 2 ametllats· julivert

RECEPTA
L'ànec es talla a trossos, s'hi posa sal i pebre i es rosseja a foc viu amb oli. Després es

treuen els trossos, es prepara la salsa, sofregint la ceba i la pastanaga tallada a rodanxes
fines. Després s'hi afegeix l'all trinxat, es deixa que cogui uns segons i tot seguit s'hi posa
la farina. Deixar-la coure lentament una estona. S'hi aboca el brou i quan comença a bullir,
s'hi posen els trossos de l'ànec a dins. Es tapa i es fica al forn fins que estigui tendre.

Es prepara la picada. Es pica l'all, el julivert i després les ametlles i els ametllats. Es fa
una pasta ben fina, s'hi afegeixen les dues cullerades de vinagre i s'acaba de desfer amb la
salsa de cocció de l'ànec.

Es bullen les peres 3 minuts. Després es refresquen amb aigua. Quan ja falti poc per la
cocció es treu del forn i es cola la salsa. Es tornal'ànec a la cassola juntament amb la salsa
colada i barrejada amb la picada i les peres. S'acaba la cocció al forn.



RODÓ DE VEDELLA AMB XAMPINYONS
FRANCESCA ESTEVE AYATS
INGREDIENTS
• Rodó de vedella • ceba • alls • pastanaga • tomàquet • una copeta de brandi • brou
• xampinyons • llorer > farigola • oli • sal • pebre

RECEPTA
S'agafa el rodó de vedella, s'hi posa sal i pebre. En una cassola amb un raig d'oli es fa

daurar la carn fins que agafi color.
Posar totes les verdures i el ramet d'herbes. Deixar coure una hora, a la meitat de cocció

posar una copeta de brandi.
Quan la carn és cuita, es deixa refredar i es talla a rodelles. En el mateix oli, es saltegen

els xampinyons. Es passen les verdures pel colador xinès. Abocar la salsa a la cassola,
cobrir-ho tot amb el brou i deixar que faci xup-xup.

COSTELLÓ DE PORC AMB CORONA
MONTSE CAMA MASSANA
INGREDIENTS
Per a 6 persones:
• 1 Kg de costelló de porc enter • panotxes de blat de moro minis • Yz de vinagre
• Yz de mel líquida • Yz de salsa de soja • 1 cabeça d'alls • 2 fulles de llorer
• 1 ramet de romaní • 1 ramet de farigola • "gingebre" fresc • oli • sal • pebre

RECEPTA
Barrejar el vinagre amb la mel, la salsa de soja i un raig d'oli; afegir el llorer i les herbes

aromàtiques tallades petites i una mica de gingebre ratllat. Lligar la carn amb un cordill i
donar-li la forma de corona; salar-la i empebrar-la i regar amb la preparació d'abans. Fregar
amb les mans la carn perquè quedi ben repartida la salsa i deixar reposar a temperatura
ambient unes 4 hores. Posar la carn en una safata d'anar al forn, calent, durant 30 minuts,
regar-lo de "tant en tant" amb el suc de coure. Afegir la cabeça d'alls partida per la meitat i
continuar la cocció 30 minuts més.

Pelar les panotxes, rentar-les i coure-les 5 minuts amb aigua bullent. Escórrer-les i afe-
gir a la carn. Coure 30 minuts més.

Servir ben calent, envoltat de les panotxes.



RODÓ DE VEDELLA AMB PÈSOLS
ROSA PISAlS
INGREDIENTS
• Vedella • pèsols • ceba • tomàquet • oli • sal • pebre

RECEPTA
Daurar primerament la vedella i que quedi quasi cuita. Després, la retirem de la cassola

i en la mateixa, farem un brou sofregit de ceba i tomàquet. Quan estigui cuit afegirem els
pèsols i la vedella perquè s'acabi de coure i la vedella agafi el gust dels pèsols.

Servir calent.

LLUÇ A LA BASCA
M~ANTONIASACRESTBAGÓ
INGREDIENTS
• 2 Kg de lluç • 1 ceba grossa • vi blanc • espàrrecs • cloïsses • fumet de peix
• picada d'all i julivert.

RECEPTA
Es talla el lluç a rodelles una mica gruixudes, es passa per farina, es fregeix una mica i es

reserva.
En una cassola es fa un sofregit de ceba, s'afegeix el vi blanc i es deixa evaporar. S'in-

corpora el lluç, les puntes d'espàrrecs i una mica de fumet. Es deixa coure tot, s'afegeixen
les cloïsses i la picada.

POLLASTRE AL CURRY D'ÍNDIA
MILLY KARTODIKROMO
INGREDIENTS
• Pollastre • alls • cebes • tomàquets • api • sal • curry d'índia • brou de pollastre

RECEPTA
Fer un sofregit junt amb l'api. Al finalitzar del sofregit, incorporar una cullerada de

curry d'índia. Seguidament, el brou i el pollastre.
No deixar de remoure fins que estigui cuit.



CONILL A UOLLA
CARME SOLER ROSSELLÓ
INGREDIENTS
Per a 4persones:
• 1 lh Kg de conill • 1 ceba grossa • 2 tomàquets madurs
• 4 grans d'alls grossos • oli • farina • sal

RECEPTA
Es talla el conill a talls petits; s'hi posa sal i una mica de farina i es fregeix en una paella

amb força oli. Un cop fregit es treu de la paella, l'oli es cola i es posa dins d'una olla, on s'hi
fa el sofregit de ceba i tomàquet.

Quan el sofregit està fet, s'hi tira el conill i una mica d'aigua i es posa al foc.
En un morter es fa all i oli negat i quan falten uns 5 minuts perquè el conill sigui cuit, es

tira a l'olla.
Aquest plat s'ha de cuinar un dia abans perquè sigui bo i fet a foc molt lent.

SUQUET D'ESCRITA I FESOLS DEL GANXET
PILAR GUIRADO IRUELA
INGREDIENTS
• 1 Kg d'escrita • lh Kg de fesols • 1 ceba • 2 o 3 tomàquets • oli • sal • all • julivert
• carquinyoli • 1 nyora.

RECEPTA
Primerament es posen a bullir els fesols. En una cassola o paella gran es fa el sofregit de

ceba i tomàquet. Seguidament, s'hi tira una mica de brou dels fesols, un cop bullits. Després
de fer un bull s'hi afegeixen els fesols i l'escrita. Tot seguit, fer una picada d'all i julivert,
nyora i carquinyoli. Deu minuts més de bull a mig foc i deixar reposar cinc minuts més
tapat.



MANDONGUILLES AMB ESCAMARLANS
DOLORESMASEROBARRERA
INGREDIENTS
• 100 gr de carn de vedella picada • 100 gr de porc • 100 gr de pollastre • 2 alls
• 1 ceba • 1 pebrot • 2 tomàquets • sal • pebre • 1 cervesa • 4 escamarlans • 1 ou
• mig got de llet • mig litre d'oli • 1 cullerada de pa ratllat

RECEPTA
Es barregen les carns amb l'ou, la llet, el pa ratllat i la sal. Es fan les boles i es fregeixen.

Es ratlla l'all i la ceba. Quan estigui daurat, es ratlla el tomàquet. S'incorporen els escamar-
lans. Es barreja tot en una cassola de terrissa i s'afegeix la cervesa i una mica de pebre
negre. Es cou durant mitja hora i es serveix acompanyat d'arròs fregit.

FARCIT DE FESTA MAJOR
CONSOLIJOSEPSUREDA
INGREDIENTS
Per a 6 persones:
• 1 tall que es pela de vedella • 600 gr de carn picada de vedella • 3 ous durs
• 1 pot de pebrot vermell de 250 gr • 100 gr d'olives sense pinyol • sal • pebre
Pel sofregit:
• 2 cebes grosses • 2 tomàquets grans • 50 gr d'ametlles torrades • 2 grans d'alls
• 1 fulla de julivert • Yzlitres d'aigua o brou de carn.

RECEPTA
Obriu el tall que es pela de manera que quedi pla, barregem la carn picada salpebrada

amb les olives. Posem dins de la massa de carn els ous sencers i li donem forma com una
pilota de posar a l'olla. Ho cobrim amb el pebrot vermell. Ho col.Ioquem sobre el tall que es
pela i ho lliguem. Posem a rostir el farcit al forn durant 90 minuts. Ho deixem refredar
durant unes 5 hores. Fer un sofregit amb les cebes i els tomàquets. Fer una picada amb les
ametlles, els alls i el julivert. Hi afegim l'aigua al sofregit junt amb la picada. Tallem el
farcit i el posem a coure amb la salsa uns 15 minuts.



CALAMARS FARCITS
MIREIASAIA
INGREDIENTS
• Calamars • carn magra • ceba > tomàquet • ou • ametlles • pinyons • xocolata • all
• julivert • pa fregit.

RECEPTA
Rostir la carn, juntament amb els tentacles i les aletes del calamar, tot picat. Quan és

cuit, li afegim all, julivert i ou trinxat. Amb aquesta barreja farcirem els calamars i els
tancarem amb un escuradents. Seguidament, es fa un sofregit de ceba i tomàquet, s'hi afe-
geixen els calamars i es deixa coure amb una picada d'all, ametlles, pinyons, pa fregit i una
mica de xocolata.



Postl'es
MOUSSE DE PRÉSSEC
XAVI POL QUINTANA
INGREDIENTS
• 1 llauna de préssec en almívar • 2 cullerades soperes de llet condensada • 2 ous
• gotes de llimona

RECEPTA
Triturar el préssec escorregut amb la llimona. Afegir la llet condensada i els rovells

d'ou. Muntar les clares a punt de neu. Incorporar a poc a poc al preparat. Servir ben fred.

PASTÍS DE MADUIXES AMB CREMA
ELENA KOSIDLO
INGREDIENTS
·75 gr de mantega> 75 gr de sucre> 2 ous> un polsim de sal s un polsim de vainilla (sucre)
• 150 gr de farina • 2 cullerades de postre de llevat • 2 cullerades de llet

RECEPTA
Es treballen tots els ingredients junts (a part es prepara una crema "pastissera"). Una

vegada tèbia s'estén sobre el pastís i tot seguit es cobreix de maduixes.
Forn: 175Q a 200Q

Temps: 25 minuts ..

PA DE PESSIC
MONTSE PROVENSAL ROSELLÓ
INGREDIENTS
• 125 gr de sucre • 125 gr de farina • 4 ous • raspadures de llimona • llevat en pols

RECEPTA
En un bol bateu els quatre ous sencers junt amb el sucre fins que obtingueu una crema

espessa i esponjosa. Tot seguit, aneu-hi afegint la farina. En afegir la farina procureu no
treballar-ho massa. Aleshores, aboqueu en un motIIe untat. Es cou a forn regular uns 30
minuts.



PASTÍS DE XOCOLATA I NATA
ANA GARCIA TORRES
INGREDIENTS
• 95 gr de mantega • 5 rovells d'ou • 95 gr de farina> 5 clares d'ou • 25 gr de sucre llustre
• 75 gr de xocolata • 10 gr de "Royal" • 75 gr de sucre
Farcit:
• 100 gr de sucre • % litres de crema de llet • cireres
Per cobrir el pastís:
• 6 cI. de licor de cireres (Kirsch) • 40 gr de sucre llustre • nata • 50 gr de xocolata

RECEPTA
Barrejar bé el sucre llustre amb la mantega ben tova. Un cop ben treballada la barreja

incorporem els rovells d'un en un, la xocolata que s'ha desfet al bany maria i la farina tota
de cop, que ja portarà el Royal. Batre les clares a punt de n~u. Hi incorporem el sucre i ho
afegim a la barreja preparada amb molt de compte. Aboquem la massa obtinguda en un
motlle de 24 cm. al forn a 180Q de % d'hora a una hora, un cop cuit i fred l'obrim en 3 capes.

Batre la nata amb el sucre fins obtenir una massa consistent. Untar la primera part del
pastís amb una capa de nata muntada i posar a sobre les cireres. Dipositar a sobre la segona,
banyant-la amb la mescla de licor i sucre fi; cobrir-la amb una capa de nata. Col.Iocar a
sobre el tercer fons. Untar uniformement amb la nata muntada per sobre i pels laterals de tot
el pastís. Intentar que la massa fosca no surti per cap part.

DECORACIÓ
Col.Iocar sobre la part central unes "raspadures" de xocolata amb la màniga pastissera

formant petites roses de nata i, a sobre, posar-li una cirera i per acabar, tirar-li sucre llustre
per sobre.

Bon profit!

PASTÍS DE FORMATGE I LLIMONA
AlTOR TENDERO
INGREDIENTS
• Formatge • rovells d'ou • nata • "rnaizena" • sucre • sal • panses • llimona ratllada
• clares muntades.

RECEPTA
Batre tots els ingredients. Es posa al forn a 180Q , 25 minuts.



TRES COQUES: XOCOLATA, CREMA I PINYONS
CARMENCABARROCAS
INGREDIENTS
• 6 ous • 500 gr de farina • 2 Yz de sobres Royal • 2 o 3 llimones • 2 iogurts naturals
• 2 mesures de iogurt d'oli • 3 mesures de sucre
• una barreja d'anís, estomacal i moscatell, xocolata, crema i pinyons

RECEPTA
Es barregen bé tots els ingredients. Es pot fer una coca amb xocolata, una altre amb

crema i l'altre amb pinyons. Es posen al forn mig fins que estan daurades i es punxen amb
una vara. Si surt seca vol dir que ja estan cuites.

BUNTER NAPFKUCHEN
HILDEALONSO
INGREDIENTS
• 250 gr de margarina • 200 gr de sucre • 1 sobre de sucre avainillat • 4 ous
• un polsim de sal • 500 gr de farina • 1 sobre de llevat en pols • llet
• 250 gr de panses de corint.

RECEPTA
Batre la margarina i poc a poc afegir-hi el sucre més el sucre avainillat més els ous i la

sal. Barrejar la farina amb el llevat afegint-la poc a poc, barrejar-ho tot amb una mica de llet
de forma que la massa es desprengui pesadament de la cullera. Barrejar lentament les pan-
ses amb la massa. Untar i enfarinar un motlle i emplenar-lo amb la massa. Posar-ho al forn
més o menys 60 minuts a una temperatura de 175QC a 195QC.

"TARTALETES" AMB FRUITES
AlTOR TENDERO
INGREDIENTS
• Pasta brisée • fruita natural • crema

RECEPTA
Es fan "Tartaletes", Es cobreix amb crema. Es posen les diferents fruites i es pinta amb

gelatina.



PIONONO
MARISOL LORA YON
INGREDIENTS
• 1 tassa de farina • % tassa de "Maizena" • 1 tassa de sucre· Yz de llimona
• una mica de vainilla • 11 ous
Farcit:
• llet • sucre • mantega

RECEPTA
Batre les clares a punt de neu. Posar la llimona i el sucre. Al final, els rovells i la vainilla.

Posar la farina i la "Maizena".
Farcit: Desfer la mantega i el sucre. Afegir la llet i deixar al seu punt.

PASTÍS GEIAT
RICARDO LORA WECKSELMAN
INGREDIENTS
• 1 Yz tassa de farina • % tassa de sucre • 3 ous • 1 culleradeta de vainilla • Yz tassa de llet
• 1 Yz cullerada de llevat • sal • 1 paquet de mantega.
Farcit:
• gelatina de dos gustos.

RECEPTA
Batre la mantega amb el sucre i els rovells. Incorporar els ingredients secs. Barrejar la

pasta amb la farina i la llet. Batre les clares a punt de neu i ajuntar-ho tot.
Farcit: Preparar una amb la llet i l'altra amb aigua. Muntar a capes.



COCA DE LA "IAIA"
CARMEN DEULOFEU
INGREDIENTS
• 1 iogurt • 1 llimona • 1 got d'oli • 2 gots de sucre • 3 gots de farina • 6 ous
• 1 paquet de Royal

RECEPTA
Es barregen tots els ingredients amb la batedora.

Es posa al forn calent (més o menys l)¡ d'hora). Quan està freda, pot farcir-se al gust.

PASTÍS DE FORMATGE AMB MADUIXES
TANIA ESTEVE COTS
INGREDIENTS
• 50 gr de galetes integrals (tipus digestiva) • 50 gr de cereals torrats ( "corn flakes")
• 50 gr de mantega o margarina • 1 cullerada de sucre.
Pelfarcit:
• 500 gr de recuit· 500 gr de formatge cremós> 2 cullerades de mel
• 2 cullerades de panses "de Corinto" • 4 cullerades d'aigua> 8 fulles de gelatina
• maduixes • melmelada de maduixa.

RECEPTA
Posar en remull en aigua freda les fulles de gelatina. Triturar els cereals torrats i les

galetes. Barrejar-los amb el sucre i la mantega. Entapissar amb aquesta pasta el fons d'una
plàtera rodona lleugerament em mantegada. Coure a temperatura alta durant 2 minuts apro-
ximadament, fins que estigui cruixent.

Per preparar el farcit, passar per la batedora les dues classes de formatge. Els posarem
després en un bol amb les panses i la mel. Desfarem les fulles de gelatina amb dues cullera-
des d'aigua, sobre el foc o en un microones durant 1 minut. Barrejarem la gelatina amb el
formatge suaument. Abocarem aquesta preparació sobre la base de galetes.

Després el posarem a la nevera fins que solidifiqui, 3 o 4 hores com a mínim. AI damunt
hi afegirem una capa fina de melmelada de maduixes i la decorarem amb maduixes del
temps.



COCADEPOMA
ÀNGEL PARETAS I PILAR SALA
INGREDIENTS
• Pasta de full • poma • crema anglesa • gelatina

RECEPTA
Feta la pasta de full, es talla la poma. Cobrir la pasta de full amb la crema. Col.locar la

poma a sobre, i després la gelatina. Enfornar 25 minuts.

PÚDING RAMON
DOLORS RICO DEL MORAL
INGREDIENTS
• 2 sobres de gelatina de llimona • 2 pots de crema de llet • 18 cullerades de sucre
• suc d'una llimona • 1 paquet de galetes.

RECEPTA
Escalfar l'aigua i abans que comenci a bullir, afegir la gelatina i remenar fins que es

desfaci.
Afegir la crema de llet, el sucre i el suc de la llimona.
Remenar fins que comenci a bullir.
Deixar reposar 5 o 10 minuts.
Posar en un motlle i deixar refredar un xic.
Posar les galetes al damunt tenint en compte de que no s'enfonsin.
Posar a la nevera i després, una hora en el congelador i més tard, treure del motlle.

MOUSSE DE PINYA
PAQUITA ESTEVE PORTÉS
INGREDIENTS
• 200 gr de sucre • 250 gr de nata muntada • 1 pot de pinya en almívar • suc de dues llimones

RECEPTA
Posar tots els ingredients en un bol i passar-ho pel "minipímer". Col.locar en copes i

posar-ho al congelador o a la nevera.
Pot servir-se fred o semi-congelat.



*
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