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Tel. 972 83 22 22

Assessorament Administratiu - Comptable
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Administració i Venda de Finques

Corredoria d’Assegurances
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17240 LLAGOSTERA · C/ Àlvarez de Castro, 10 · Ap. Correus, 60
Tel. 972 83 02 29 · Fax 972 80 57 22

17246 SANTA CRISTINA D’ARO · C/ Teulera, 39
 Tel. 972 83 71 65 · Fax 972 83 75 51

CENTRE VETERINARI
SANTA CRISTINA

C/ Teulera, 37 - Sta. Cristina d’Aro
Tels. 972 83 59 81 - 607 21 62 43

Horari:
de dilluns a divendres:
matí de 9,30 a 11,00 h
de dilluns a dissabtes:

tarda de 15,00 a 17,00 h

Santa Teresa, 24
Tel. 972 32 05 48
Fax 972 82 01 94

17220 Sant Feliu de Guíxols
(Girona)

cafesroura@cafesroura.com

FINQUES

Plaça Monestir, 24
17220 Sant Feliu de Guíxols
Tel. 972 32 54 96 / f. 972 32 39 37

C/ Teulera, 96
17246 Santa Cristina d’Aro
Tel./f. 972 83 80 64

helena@helenajornet.com
www.helenajornet.com

helenajornet

CONCESSIONARIS

Cruïlla Platja d’Aro, s/n
17246 SANTA CRISTINA D’ARO
Tel. 972 83 70 23 - Fax 972 83 77 11
e-mail: auto@autobosch.com
www.autobosch.com
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Un cop més, sense adonar-nos-en, tornem a trobar-nos a les portes 
de l’estiu i, potser, l’activitat cultural més immediata que tenim per 
celebrar-ho és la Mostra de Cuina Casolana, que aquest any ja 

arriba a la setzena edició. Això vol dir que, mirant enrere, ens queda el record 
de les altres quinze, o almenys de les més recents, per reviure i degustar... però 
amb els cinc sentits.

El patrimoni gastronòmic que tenim a la comarca és extraordinari. I la nostra 
Mostra, un dels màxims exponents d’aquest art que és cuinar. I, per home-
natjar els fogons, un grup de cristinencs i cristinenques va impulsar aquesta 
trobada culinària, en un intent de preservar la riquesa cultural que se’n desprèn. 
Amb el pas del temps, la perseverança ha fet la resta i s’ha consolidat la Mostra 
com un referent a la nostra terra. D’altra banda, no cal menystenir-ho, també 
ajuda a portar el nom del poble de Santa Cristina arreu.

La Mostra de Cuina Casolana dóna, però, un pas endavant: és un mirall de 
la nostra gent, del seu bon fer i de la seva paciència, perquè no oblidem que 
cal tenir-la perquè un plat surti rodó. El bon paladar és una barreja d’amor, de 
tacte, d’esforç...

Un cop cuinat, amb els ingredients més variats, però amb la satisfacció de la 
feina ben feta, compartim la taula amb familiars o amics. És una bona opor-
tunitat per conversar, per compartir una vetllada agradable i qui sap, pot es-
devenir l’excusa perfecta per retrobar algú proper que fa temps no veiem. És 
una cultura molt arrelada a casa nostra que alimenta un afecte que, potser, no 
ens demostrem en el dia a dia, en la quotidianitat d’una vida que vivim massa 
acceleradament.

I, al bell mig de la calor del moment, tots al voltant de la taula, comentem 
l’exquisitesa de cada plat mentre mirem de reüll el del costat o pensem el que 
ens menjarem després.

Per totes aquestes raons, i per moltes altres, felicito a tots i a totes, cuiners i 
participants, des del convenciment que la Mostra de Cuina Casolana d’enguany 
repetirà les mateixes sensacions que la dels anys anteriors.

Bona festa i bon profit!

L’alcalde,

Ricard Herrero i Suñer
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El Club de Golf d´Aro, fundado en 
1990, se encuentra en pleno cora-
zón de la Costa Brava, entre Platja 
d´Aro y Sta. Cristina d´Aro, a media 
hora de Girona y hora y media de 
Barcelona.

Recientemente, Club de Golf 
d´Aro ha pasado a formar parte del 
Grupo Alze,ya propietario del exclu-
sivo TorreMirona Golf &Spa Resort.

DISPONEMOS DE DESCUENTOS

ESPECIALES DE GREEN FEES

PARA LOS RESIDENTES DEL MAS NOU.

CLUB DE GOLF D’ARO
Urbanización Mas Nou, s/n

17250 Platja d’Aro
Tel. (34) 972 82 69 00
Fax (34) 972 82 69 06

www.golfdaro.com - info@golfdaro.com

Su situación en este enclave privi-
legiado, en las montañas de “Les 
Gavarres”, a 300m. sobre el nivel 
del mar, permite unas especta-
culares vistas del Montseny y del 
Valle de La Selva.

Golf d´Aro, rodeado de pinos, 
alcornoques, más de mil olivos 
y dos grandes lagos artificiales 
que si cabe añaden más encan-
to al recorrido, fue diseñado por 
el prestigioso arquitecto Ramón 
Espinosa y galardonado en 1992 
con el “European Society of Golf 
Course Architects” como mejor 
campo europeo.
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Primers Plats 

Costa Brava

- 2 llesques de pa de pagès torrat
- tomàquet
- tonyina
- anxoves

- cogombres
- olives
- pebrot vermell

Es suca el pa amb tomàquet, s’hi afegeixen 
la resta dels ingredients i s’escaliva tot.

Pilar Soler

Ingredients per persona

Recepta

llibret.indd   5 22/5/08   12:01:54



6

Ingredients per a 4 persones

- 1 kg. de carbassa
- 2 cebes de Figueres
- 250 gr. de nata líquida
- 50 gr. de mantega

- 1 raig d’oli d’oliva
- sal
- pebre
- 250 gr. de suc de mandarina

Tallem i pelem la carbassa i reservem les 
pipes.
En una cassola cuinem a foc baix la ceba 
tallada petita amb la mantega i l’oli. Afegim 
la carbassa i ho cobrim amb aigua freda. 
Ho deixem cuinar fins que la carbassa que-
di tova.
Després hi afegim la nata i ho deixem cuinar 
2 minuts més i ho triturem amb un turmix.
Afegim el suc de mandarina, ho remenem 
i reservem.
A part fregim les pipes i les salem.
Per muntar el plat posarem la sopa i des-
prés hi tirarem les pipes i les esferes per 
sobre.
Per les esferes:
1. Barregem 250gr. de suc de mandarina 
amb 2 gr. d’alginat càlcic en un recipient i 
ho passem per la batedora elèctrica.
2. Ho deixem reposar durant 30 minuts per-

Crema de Carbassa
amb esferificacions Victòria Delgado Casoni-Valenti

Recepta

què tingui textura cremosa. Ho reservem.
3. Barregem en un bol 500 gr. d’aigua amb 
3 gr. de clorur càlcic, fins que el clorur que-
di dissolt.
4. Amb ajuda d’una xeringa, absorbim 
la crema feta amb el suc de mandarina i 
l’anem deixant de gota en gota dins del bol 
d’aigua i clorur càlcic, a poc a poc, perquè 
es facin les esferes.
5. Quan ha passat un minut, traslladem les 
esferes a un bol amb aigua freda i ja tenim 
les esferes fetes!!!
Una vegada fetes es poden posar sobre la 
crema, aquesta ha d’estar a temperatura 
ambient per tal de que no es desfacin les 
esferes.
ÉS MOLT IMPORTANT NO BARREJAR 
ELS DOS LÍQUIDS LLENÇANT-LOS PER 
LA PICA JA QUE ES SOLIDIFIQUEN I FA-
RIEN UN BON TAP!!!

Pastís d’escalivada

- pebrot
- albergínia

- ceba
- ous

Rosa Pi

Ingredients

Escalivada Dora Prieto
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7

Ingredients per a 4 persones

Es bullen els ous i es pelen. 
Es talla un extrem dels ous i es reserven 
com a barret, es treuen els rovells.
Es fa una pasta amb els rovells, la tonyina, 
el tomàquet fregit i s’omplen els ous.
Es posen els ous ja omplerts en una safata 

Ous amb corbata Tania Mercader López

Recepta

amb el tall cap per avall per tal que quedin 
dempeus.
Amb un escuradents se’ls posa la corbata, 
que serà de pebrot, la oliva negre i el barret 
que havíem reservat.
S’acompanya amb ensaladilla i trossos de 
cogollos de Tudela.

- 8 ous
- 1 llauna de tonyina
- 1 llauna de pebrots vermells
- 1 llauna d’olives negres
- 1 pot de tomàquet fregit

- 1 pot de maionesa
- 1 caixa d’escuradents
- 1 bossa d’ensaladilla (fresca o congelada)
- 2 cogollos de Tudela

Ingredients per a 4 persones

Tallar el pernil salat a daus i fregir-lo amb 
les puntes dels espàrrecs, els alls tendres 
tallats ben petits en una cassola amb força 
oli. Retirar del foc i deixar reposar.
Bullir l’arròs salvatge amb aigua abundant, 
una culleradeta d’oli, sal i el fonoll. Quan 
estigui al dente el passem per aigua freda.
Posem la cassola amb l’oli al foc i quan 
estigui calent hi afegim l’arròs. Remenem 
bé perquè no se’ns enganxi, hi acabem per 

Arròs salvatge amb
espàrrecs de Solius i pernil Xavi Simona i Sucarrats

Recepta

posar les espècies i ja el tenim a punt per 
servir.
Es recomana servir-lo calent acompanyat 
d’un bastonet de pa. És un primer plat o 
acompanyament d’un plat de carn.
Un secret: separar el greix del pernil però 
utilitzar-lo també per sofregir els espàrrecs 
i alls tendres. Abans de servir el plat reti-
rar aquestes tires de greix. El plat quedarà 
molt més gustós.
BON PROFIT!!

- 400 gr. d’arròs salvatge
- 1 bon manat d’espàrrecs collits a Solius.
- 200 gr. de pernil salat (tallat +- 1 cm)
- oli d’oliva

- 1 manat d’alls tendres
- espècies i fonoll en gra, orenga i pebre
- sal
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Ingredients per a 9-10 persones

Es folra el motlle amb  paper d’alumini i a 
continuació es folra amb salmó fumat.
Es tallen brioixos amb làmines no massa 
gruixudes.
Es barregen tots els ingredients, tonyina, 
ou dur, olives, alcaparres, pepinillos i dos 
talls de salmó, que estarà tot tallat petit i 
ho barrejarem tot amb la maionesa fins que 
quedi una massa. S’hi posa sal i pebre al 
gust.

Pastís de Salmó Paquita Sala

Recepta

Després es van fent capes de brioix i de la 
massa, i s’ha d’acabar amb brioix.
Es tapa amb paper de plata i es posa a la 
nevera. És molt millor fer-ho el dia abans. 
Just abans de menjar-lo es treu del motlle. 
Només quedarà emplatar-lo i guarnir-lo una 
mica.
Es pot guarnir amb ou dur ratllat i enciam 
tallat petit als voltants de la plata.

Ingredients per a 4 persones

Es fa una picada d’alls, ametlles, pa torrat, 
tomàquet i nyores.
Seguidament es fa un sofregit amb la pi-
cada.
S’hi aboca el fumet dins el sofregit, és a 
dir el peix i l’aigua i es bull uns 25 minuts 

Fideuejat amb gambes Tomàs Brull i Fuentes

Recepta

aproximadament.
Es fideus es sofregeixen, i a mitja cocció 
s’hi tira all i safrà. Per últim s’hi tira el fumet 
junt amb les gambes.
S’ha de deixar fins que tot el suc s’hagi 
consumit.

- 1 motlle allargat, rodó, de la forma que es vulgui
- 6-7 brioixos de pastisseria (sense sucre)
- 400 gr. de tonyina amb oli
- 750 gr. de salmó fumat
- 1 pot de maionesa

- 2 ous durs
- 100 gr. d’olives blanques
- 100 gr. d’olives negres
- 25 gr. d’alcaparres
- uns quants pepinillos amb vinagre
- sal i pebre

- fideus
- 1 kg. de gambes
- alls
- safrà
- 6 nyores
- ametlles

- pa torrat
- tomàquet
- aigua
- sal
- peix per al fumet
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- 2 ous durs
- 100 gr. d’olives blanques
- 100 gr. d’olives negres
- 25 gr. d’alcaparres
- uns quants pepinillos amb vinagre
- sal i pebre

Ingredients per a 4 persones

Es fa una amanida de tots els ingredients.

Amanida
de pasta d’espirals Rosa Coronel Beas

Recepta

- pasta d’espirals
- encim
- tonyina
- olives negres

- tomàquet
- salmó fumat
- gambes mini
- oli d’oliva

- sal
- orenga

Ingredients per a 12 panqueques

Per a la pasta del panqueque es posa fari-
na, llet, ous, un pols de sucre i sal. Es ba-
rreja tot amb el minipímer 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 creppe. Es deixa re-
fredar.

Panqueque de formatge Montserrat Sala i Albertí

Recepta

Pel farcit es talla el formatge en trossos 
llargs i s’enrotlla amb la pasta. Per a la sal-
sa es fa un sofregit de ceba tallada molt i 
molt petita, tomàquet, orenga, pegre i llo-
rer. S’aboca el sofregit per sobre la pasta i 
es posa al forn uns vint minuts.

- 500 gr. de formatge hawarti
- 300 gr. de farina
- 350 gr. de llet
- 3 ous

- mantega
- ¾ kg de tomàquet pelat
- sal
- pebre

- sucre
- llorer
- orenga
- 2 cebes

Ingredients per a 4 persones

Cogollos amb salsa rosa
i palitos de mar Helena Martínez Farregut

Recepta

- cogollos - salsa rosa - palitos de mar

Agafarem els cogollos i els donarem la for-
ma de nius (s’ha de treure alguna fulla de 
fora i de dintre li farem un forat). Es barre-

gen els palitos de mar amb la salsa rosa 
i s’omplen els cogollos amb la barreja. 
S’acaba cobrint-los del tot amb la barreja.
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Ingredients per a 4 persones

En una safata es posa una llesca, a conti-
nuació una altra llesca i així successivament 
arranjades.
Es posa el pa “Bimbo”, untat amb maione-
sa de pot; la tonyina, l’enciam i el tomàquet 
ratllat.

Pastís d’estiu Carme Farregut Toran

Recepta

A sobre tornarem a aposar el mateix, el pa 
“Bimbo” untat amb maionesa, la tonyina, 
l’enciam i el tomàquet ratllat.
Farem una 3ª capa del mateix i acabarem 
amb l’enciam i una mica d’ou dur i olives.

- pa “Bimbo”
- maionesa
- tonyina

- enciam
- olives
- tomàquet ratllat

Ingredients per a 4 persones

A l’olla s’hi posa l’oli i es fregeix tota la cansa-
lada i mitja botifarra negra a trossos, la men-
ta, 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.

Faves a l’estil
de la Vall d’Aro Dolors Clapera

Recepta

Quan bull s’abaixa el foc i es tapa l’olla amb 
un plat o recipient amb aigua. Es deixa coure 
1 hora aproximadament remenant de tant en 
tant. Quan estan gairebé fetes s’hi posa la 
resta de la botifarra a rodanxes i una cullera-
deta de sucre. Coure quasi 10 minuts més i 
apagar el foc.
Aquest plat és més bo fet el dia abans.

- ½ got 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
- ½ copa d’anís dolç
- 1 kg. de faves pelades
- ¼ de kg. de pèsols pelats
- 1 got gran de vi negre
- 1 culleradeta de sucre

Assortiment de pinxos
freds i calents Rafa Guerrero

i Víctor Domènech
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Ingredients per a 4 persones

S’extén la pasta de full, posant-la en un 
motlle de 3 cm. d’alçada. Es posa al forn a 
200°C durant 15 minuts.
Es netegen els musclos i es posen a coure 
en una cassola amb una mica d’aigua a foc 
viu fins que s’obrin. Un cop cuits es treu la 
carn.
Es posa a la pasta de full els musclos alter-
nant amb les gambes.

Pastís de gambes i musclos Josep Gallardo i Carla

Recepta

Es un bol es pica la ceba, l’all i es barre-
ja amb els ous batut, el formatge fresc en 
trossets i la nata.
Posar-ho a punt de sal i pebre, i es posa tot 
a la pasta cuita.
Es posa tot al forn a 100°C durant 30/35 
minuts.
Un cop al plat s’acompanya amb salsa de 
tomàquet.

Ingredients per a 4 persones

Farcit: Feu un sofregit amb la ceba i la carn, 
quan estigui cuita, apagueu  el foc i afegiu-
hi els condiments. Un cop fred, incorporeu-
hi els ous i  les olives. Cal que feu la prepa-
ració una nit abans de la seva utilització  i la 
deixeu al refrigerador dins una cassola que 
no sigui d’alumini.
Massa: Barrejeu la farina amb la sal i el lle-

Empanades criolles
(argentines) Ariadna Peña i Pablo Martori

Recepta

vat sec. Afegiu–hi l’oli i l’aigua. Amasseu 
amb les mans, estireu amb un rodet i talleu 
en rodones de la mida  que les vulgueu.
Col·loqueu al centre de cada rodona una 
cullaradeta del farcit, plegueu-ho per la 
meitat vigilant que quedi ben tancada. Fre-
giu o cuineu al forn fins que la massa quedi 
daurada.

- 300 gr. de pasta de full
- 1 kg. de musclos
- 300 gr. de gambes pelades
- 1 ceba
- 1 gra d’all 

- 1,5 dl. de nata
- 3 ous
- pebre negre molta
- aigua i sal

Farcit:
- 250 g de carn de vedella picada
- 250 g de ceba picada
- 3 ous durs, 
- 50 g d’olives verdes
- oli, sal
- pebre dolç, pebre picant, pebre negre

Massa: 
- 300 g de farina
- 1 cullaradeta  de cafè de llevat sec
- sal
- mig got d’aigua tèbia
- una mica d’oli.

llibret.indd   11 22/5/08   12:01:56



12

Ingredients per a 4 persones

Agafem el bacallà i li retirem la pell i 
l’emboliquem amb plàstic transparent. El 
fem rodó.
El posem al congelador i quan està semi 
congelat, el tallem a rodelles primes.

Carpaccio de bacallà Tere Moreno

Recepta

Al fons d’una plata hi posem el tomàquet 
ratllat i seguidament el bacallà i el cobrirem 
amb oli d’oliva barrejat amb olivada. Es 
posa a macerar 4 o 5 hores mínim.

- llom de bacallà dessalat
- olivada

- tomàquet natural ratllada
- oli d’oliva

Pl. Mn. Baldiri Reixac, s/n

Tel. 972 83 70 74
17246 Santa Cristina d’Aro
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Segons Plats

Ingredients per persona

Cargols rostits
amb pit de tocino Maite Martínez

- farigola
- cargols
- bitxo

- pebre
- all
- vi blanc

- romaní
- llor
- sal

- tomàquet
- pit de tocino
- oli

Recepta

Es renten els cargols. Es posen en una 
cassola amb força oli ben calent. S’afegeix 
el romaní, la farigola, el llor, el bitxo, sal i 
pebre. Es deixen rostir fins que els cargols 
estiguin fets.

A part es rosteix el pit de tocino amb uns 
quants grans d’all, amb sal, pebre, tomà-
quet i un raig de vi blanc.
Quan està rostit s’afegeixen els cargols. Es 
deixa coure una mica per barrejar els gustos.
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Ingredients per a 4 persones

- lluç
- ceba
- cloïsses
- gambes

- oli d’oliva
- una mica de farina
- fumet

Se sofregeix a punt de caramel la ceba ta-
llada en juliana (força quantitat).
Un cop cuita s’hi afegeixen les cloïsses, 
que s’hauran deixat una estona amb aigua 
i sal.
S’hi afegeixen una mica de farina per do-
nar un xic d’espessor a la salsa i es remena 

- 4 cues de rap grossets
- oli
- sal
- pebre negre
- pebre vermell

- 4 dents d’all
- 2 cebes mitjanes
- tomàquet natural triturat
- ametlles crues torrades

Lluç amb
cloïsses i gambes Mercè Oliver i Ricart

Recepta

una estona.
Es tira fumet a la cassola i quan bull s’hi tira 
el lluç a rodanxes.
Quan és gairebé cuit, s’hi afegeixen les 
gambes.
No oblidar tirar-hi un xic de sal.

Ingredients per persona

Recepta

Cues de rap al forn
amb salsa d’ametlles Anna Maria Ramon Riba

En una plata s’hi tira una mica d’oli i es po-
sen les 4 cues de rap. Es salen.
En un bol es tritura les cebes pelades, els 
alls pelats, el tomàquet, l’oli, una mica de 
sal, pebre negre i pebre vermell que es 
deixarà a part.
En un morter es pelen les ametlles i amb 
la mà de morter es piquen, es trossegen i 
s’afegeixen a la salsa ja triturada.

Aquesta salsa es tira sobre les cues de rap 
cobrint-les totes.
Prèviament, durant aquesta preparació el 
forn s’ha escalfat al màxim (250°C), i quan 
està ben calent, s’hi introdueix la safata du-
rant màxim 20 minuts.
Ja es pot gaudir d’aquest plat ben gustós.

Mar i muntanya Adrià Bou
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Ingredients per a 4 persones

En una paella a foc lent, posem oli d’oliva, 
afegim els calamars, la ceba ratllada i la 
pastanaga. Ho deixem al foc uns 10 mi-
nuts. Afegim els xampinyons, la soja, l’all i 
el julivert. 10 minuts més tard hi afegim les 
gambes pelades i el caldo i, per fi, el peix 
blanc tallat en trossos petits. Afegim la sal i 
el pebre negre.
Es deixa sobre el foc lent fins que estigui tot 
cuit i que no quedi líquid a la paella.
Mentrestant, posem la pasta xina en ai-
gua calenta i ho deixem reposar 7 minuts. 
L’agafem i la tallem en trossos petits i la 
afegim als ingredients a la paella. Ho ba-
rregem tot.
Necessitem 7 fulles de “pâte fenilles”.Els hi 
posem mantega després d’escalfar-les per 
les dues cares.

Pastila de peix Khadija Hadji

Recepta

En un plat rodó (que entrarà al forn) hi po-
sem les fulles d’aquesta manera: 4 fulles 
als 4 cantons del plat i una al mig a sobre 
les altres 4.
Posem els ingredients sobre la fulla del 
mig. Posem formatge ratllat per sobre dels 
ingredients i ho cobrim per les fulles dels 
cantons després de posar una altra fulla 
sobre tots els ingredients.
Un cop cobert hi posem una altra fulla a so-
bre per donar-li forma. Hi posem una mica 
de mantega a sobre i ho posem al forn a 
180°C durant una 15 minuts.
Es pot batre un ou i ho posem a la fulla a 
l’hora de doblegar-la.
Ja està llest per servir.

- 3 cullerades grosses d’oli d’oliva
- pebre negre, sal
- una ceba ratllada
- 100 gr. de soja
- 350 gr. de xampinyons tallats
- 2 pastanagues mitjanes ratllades
- julivert tallat molt fi
- 400 gr. de calamars tallats en      
  rodanxes fines

- 400 gr. de peix blanc sense espina (lluç, rap...)
- 300 gr. de gambes pelades
- fulles de “Pâte fenilles”
- un gra d’all ratllat
- formatge emmental
- una pastilla de caldo de peix
- un ou
- mantega
- pasta xina blanca (espaguetis d’arròs)

- pollastre
- orellanes
- pinyons

- ceba
- tomàquet
- conyac

Ingredients

Recepta

Sofregir la ceba, el pollastre.
Tirar el tomàquet, les orellanes i els pin-
yons.

Quan faci xup xup tirar-hi el conyac.

Pollastre rostit a l’estil de l’àvia Roser Peris
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- 600 gr. de carn de vedella
- 1 cullerada de café de sal
- ½ cullerada petita de pebre 
negre, comí i colorant

- oli
- cilantre
- 1 ceba tallada molt petita
- 8 pals de pinxo

Ingredients per a 4 persones (8 pinxos)

Recepta

Tallar la carn a talls.
Barrejar-la amb tots els ingredients (sal, 
pebre negra, comí, colorant, oli, cilantre i 
ceba).

Deixar-ho reposar tot una hora.
Muntar els pinxos i ja estan llestos per a fer 
a la barbacoa.

Pinxos de vedella Hakima El Moussaoui

  

- carn de gall d’indi (7 kg.)
- 1 litre d’oli de girasol
- safrà
- sal, pebre

- pebre negre
- 1 kg. de ceba
- 2 cilantres
- 3 caixes de pals de pinxo

Ingredients per a 30 persones 

Recepta

Tallar la carn a talls.
Barrejar-la amb tots els ingredients (sal, 
pebre negra, comí, colorant, oli, cilantre i 
ceba).

Deixar-ho reposar tot una hora.
Muntar els pinxos i ja estan llestos per a fer 
a la barbacoa.

Pinxos de gall d’indi Fatima Lamudni

  

- Una peça de llom d’1 kg (tallat  a 
talls oberts com les fulles d’un llibre)
- 300 gr. d’ametlles torrades
- 1 ceba de Figueres

- 1 tomàquet
- 1 cabeça d’alls
- ¼ de litre de llet
- Xerès

Ingredients

Recepta

La peça de llom es sala. Les ametlles se 
trituren i es fiquen al mig de la peça de llom 
tallada. Tot es lliga com un tall rodó. 
S’hi afegeix la ceba, el tomàquet i els alls i 
es fa un rostit. 

Quan es refreda, s’agafa l’acompanyament 
i es passa pel turmix. El posem en una cas-
sola i hi afegim ¼ de litre de llet i que faci 
xup xup (10 minuts). Un cop cuit es tira tot 
a sobre del llom i ja es pot servir.

Llom amb ametlles Pilar Puig Graupera
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- 5 kg. de cous cous
- 5 pollastres sencers
- 8 kg. de ceba
- 2 kg. de panses
- 1 kg. d’ametlles
- 2 litres d’oli de girasol
- 1 cilantre

- sal
- pebre negre
- gingebre
- safrà o colorant
- sucre
- canyella

Ingredients per a 30 persones

Recepta

Cous cous amb pollastre, 
ceba i panses Layla Lamuadni

Posem en remull el cous cous amb aigua, 
sal i oli. Es cuina al vapor durant 3 minuts.
Es mulla un altre cop amb aigua i oli. Es 
torna a cuinar al vapor, aquest cop dues 
hores.
Acompanyament:
Posar oli  en una cassola. Afegir el pollas-
tre, la ceba, sal, el gingebre, el colorant, el 

pebre, el cilantre i l’aigua. Coure-ho durant 
una hora.
A part posar en una cassola a part l’oli, la 
ceba, la canyella, el colorant, el sucre, les 
panses i l’aigua a cuinar durant una hora.
Fer un sofregit d’ametlles.
Es barreja tot i ja es pot servir.

- pollastre
- escamarlans
- sípia
- ceba
- tomàquet

- julivert
- brou de peix
- pa torrat
- ametlla

Ingredients

Recepta

Pollastre amb
escamarlans i sípia Margarita Cots Rovira

Fregir el pollastre.
Un cop ros afegir la sípia i els escamarlans.
Deixar coure durant cinc minuts. Seguida-
ment es retira de la cassola i, amb el mateix 
oli hi sofregim la ceba fins que quedi ros-
sa i, a continuació hi tirem el tomàquet. En 

aquest sofregit hi afegirem els ingredients 
retirats i el fumet de peix amb una bona pi-
cada d’ametlles, all, julivert i pa torrat. 
Deixar-ho coure uns 20 minuts i ja es pot 
servir.
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Ingredients 

Preparar mojo amb tots els ingredients es-
mentats.
Posar la cuixa a la safata. Fer incissions a la 
cuixa i anar-hi posant mojo.
Posar el forn a una temperatura de 
110°C/120°C durant 3 hores.
A la safata tirar-hi un got d’aigua.
Anar punxant la cuixa amb un ganivet i, 
quan la fulla del ganivet no surti molla, pujar 
la temperatura del forn per daurar-la. Du-
rant la cocció s’ha d’anar donant la volta 
a la cuixa i, si la safata queda seca, s’ha 
d’anar afegint una mica més d’aigua.
Es menja amb el guarniment de “mariqui-
tas”.

Cuixa de porc al forn Manuel González Quintana

Recepta

“Mariquitas”
Pelar els plàtans i tallar-los en llesques molt 
fines. Posar oli a escalfar i, quan sigui ben 
calent, anar tirant les llesques tallades una 
per una, per tal de que no s’enganxin. Anar-
ho removent dins de l’oli fins que quedin 
daurades. Treure-les i escórrer-les bé de 
l’oli i espolvorejar amb sal al gust.
(Per pelar el plàtan és millor fer-ho sota 
l’aixeta per evitar tacar-nos les mans. Així 
serà més fàcil treure la pell).
“Mojo”
Pelar els alls i, en un morter amb una mica 
de sal, aixafar-los fins a fer una pasta. Afe-
gir-hi el suc de les taronges bordes i barre-
jar-ho tot.

- 1 cuixa de porc (7,8 kg.)
- 1 cap d’alls
- pebre negre
- orenga
- clau
- Sal

Per la guarnició de “mariquitas”
(4 persones)
- 2 plàtans mascles verds
  per fregir
- Sal
- oli d’oliva

Pel “mojo”
- suc de taronja borda
  (o 4 taronges i 2 llimones)
- 1 cap d’alls
- oli d’oliva

Ingredients

En una cassola amb oli d’oliva hi fregim una 
llesca de pa, es treu i es reserva.
Es fa un sofregit d’all i julivert i s’hi posa el 
rap fent un “tomba i tomba”. També es treu 
i es reserva.

Suquet de rap Francesca Esteve

Recepta

A continuació hi tirem les patates tallades 
a talls regulars i les cobrim amb el brou de 
peix i un got de vi blanc.
Després s’hi posa el rap i es fa una picada 
amb les ametlles, avellanes, la nyora, el pa 
fregit, l’all i el julivert.

- rap
- patates
- brou de peix
- un got de vi blanc

Per la picada
- pa fregit
- nyores
- avellanes

- ametlles torrades
- alls
- julivert
- oli d’oliva
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- bacallà
- tripes de bacallà
- oli
- ceba
- tomàquets

Per la picada
- galeta
- ametlles
- avellanes
- all 
- julivert

Ingredients

Recepta

Platillo de tripa de bacallà 
amb bacallà esparracat Manel Pérez

El primer que farem serà tallar a trossos 
petits la tripa. Al bacallà li traiem la pell. 
Passem la pell del bacallà trossejat i el reti-
rem, a continuació fem un sofregit de ceba 
i tomàquet (millor natural), una vegada fet 

el sofregit el retirem i el barregem amb la 
picada. Es passa pel turmix.
A la cassola hi posem la tripa de bacallà. 
Quan la tripa és a punt hi afegim el sofregit 
i el bacallà, es rectifica de sal, cinc minuts 
i a taula.

- calamars
- llagostins
- carn picada
- ceba
- ou

- all 
- julivert
- tomàquet
- sal
- pebre

Ingredients

Recepta

Calamars
farcits amb llagostins Antònia Carrasco

Es fa un bon sofregit de ceba i tomàquet. 
Quan és cuit, es tritura fins que quedi ben 
fi. Tot seguit, es netegen els calamars, les 
potes i les ales es tallen a trossos ben pe-
tits i es barregen amb la carn picada, l’all i 
el julivert i l’ou batut. Amb aquesta barreja 

s’omplen els calamars i es tanquen amb 
uns escuradents. 
Es posen dins la cassola amb el sofregit.
S’afegeix aigua fins que quedin coberts i la 
picada. Quan faltin 3  minuts s’hi posen els 
llagostins.

Cues de rap al forn Trini Tendero
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Ingredients

Es rosteix la carn sal-pebrada amb l’oli a 
foc viu donant-li voltes durant 15 minuts. 
Afegir les echalotes i baixar el foc. Des-
prés de 10 minuts retirar la carn. Quan les 
echalotes o cebes estan rostides afegir els 

Roast Beef Ricard Herrero i Suñer

Recepta
cogombrets tallats a la juliana, les tàperes, 
5 minuts després afegir els pinyons i 2 cu-
llerades de mostassa i deixar-ho al foc 5 
minuts més.

- costella de vedella desosada
- echalotes o cebes petites
- cogombrets

- tàperes
- pinyons

Ingredients

Es fa una salsa amb carn i tomàquet natu-
ral triturat. Es cou durant 1 hora i mitja amb 
albahaca al final.
Es posen les pilotilles. Es posa el requesón 
en un bol amb una mica de salsa per què 
es dissolgui amb una mica de pebre.
Es talla la mozzarella en rodanxes.
S’agafa la lasagna es posa a bullir una 

Lassagna Napolitana (estil italià) Angela Dentice

Recepta

mica. Es posa salsa a la safata de forn i 
una tira de lasagna. Es posa el requeson i el 
formatge ratllat i una mica de salsa, una tira 
de lasagna a sobre i les pilotilles triturades, 
salsa, formatge, pebre i una altra capa de 
lasagna. Es posa la mozzarella, un xic de 
carn més i així fins al final. Es posa al forn 
fins que estigui una mica daurat.

- salsa de tomàquet
- lasagna
- pilotilles

- requesón
- mozzarella

- pebre
- formatge ratllat

- rap
- tripes de bacallà
- brou de paix
- ceba
- pastanaga

- tomàquet
- alls
- nyores
- julivert

Ingredients

Recepta

Pilotilles de rap amb tripa de bacallà i gambes Marcela Andreotti

Es fan les pilotilles i es fregeixen. Es posa la 
tripa en una cassola i se li afegeix el sofregit 
de ceba, pastanaga i tomàquet. 
Després posem les pilotilles ja fregides.
Per últim posem  les gambes ja saltejades i 

flamejem amb brandi.
Fem la picada amb l’all, el julivert, les ame-
tlles, les nyores i el vi blanc, que posarem 5 
minuts abans d’acabar-se de cuinar.
El temps de cocció és de 2 hores a foc lent.

- mostassa
- oli d’oliva

- ametlles
- sal
- pebra
- vi blanc
- brandi
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PostresPostres

Ingredients

Es posa en un pot el litre de nata. A conti-
nuació hi posem les 4 cullerades de sucre i 
els 2 sobres de cuajada Royal.
Després ho barregem tot plegat i ho posem 
a coure fi ns que bulli.
Llavors agafem un motlle allargat i escam-
pem tot el caramel líquid.
Un cop ben engrassat, agafem un colador i 
passem tota la barreja i la posem al motlle.
A continuació agafem un bol i posem la llet 

Flam-Mousse de nata Margarita Hospital

Recepta

i el conyac i ho barregem.
Després arrebossem els melindros amb la 
barreja del conyac i de la llet, i ho anem 
col·locant un al costat de l’altre fi ns que ta-
pem tota la superfície.
Quan està fred el posem a la nevera unes 
7 o 8 hores.
Passat el temps de la nevera el treurem del 
motlle i el servim.
Bon profi t.

- 1 litre de nata líquida
- 4 cullerades soperes de sucre
- 2 sobres de cuajada Royal
- 6 melindros

- mig got de llet
- 1 raig de conyac brandi
- 200 gr. de caramel líquid
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Ingredients

Treballar els rovells dels ous amb el sucre, 
afegir els 100 cc. de whisky i també els 400 
gr. de nata.
Moure-ho amb molt de compte amb una 
espàtula.

Tarta al whisky Montse Ribas Terrasench

Recepta

Afegir les clares muntades a punt de neu.
Barrejar amb molt de compte quasi sense 
moure. Afegir caramel líquid al fons del mo-
tllo. Hi posem la barreja de la tarta a sobre.
Es posa tot al congelador.

- 4 ous
- 100 gr. de sucre

- 100 cc. de whisky
- 400 gr. de nata

Ingredients per a 30 persones

En un bol treballar els rovells d’ou amb el 
sucre, fins que quedi homogeni.
Afegir el mascarpone remenant.
Afegir el licor remenant.
A part, amb un molinet elèctric muntar les 
clares a punt de neu i posar-les amb la cre-
ma del mascarpone.

Tiramisú Emanuela Vecchiatti

Recepta

Agafar una safata i fer una capa amb la 
crema.
Mullar les galetes (savoiardi) amb el cafè i 
posar-les sobre la crema.
Feu capes de crema i galetes fins acabar 
amb una capa de crema.
Posar sobre la crema amb un colador el 
cacau amarg.

- 1500 gr. de formatge Mascarpone
- 900 gr. de savoiardi (galetes)
- 15 rovells d’ou
- 15 clares d’ou

- 450 gr. de sucre
- 25-30 tasses de cafè
- 3 gots petits de licor( rom, whisky, etc.)
- cacau amarg

MOVIMENT DE TERRES / EXCAVACIONS / CONSTRUCCIÓ

c/ Comerç, 63 - 17246 Santa Cristina d’Aro

Tel. 685 90 08 96
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Ingredients

Es pelen les peres, s’agafa una cassola i 
s’hi posa aigua i sucre. 
Quan bulli, s’hi afegeixen les peres fins que 
estiguin cuites (aprox. 15 minuts). Un cop 
cuites s’agafen, s’escorren i es reserven. 
El suc de les peres es continua bullint fins 
que es redueixi i quedi un almívar.

Delícies mediterrànies Victória Garcia Solano

Recepta

S’agafa una paella, s’hi posa la mantega, 
la mel i els fruits secs. Es van donant  vol-
tes fins que els fruits secs quedin daurats o 
caramelitzats..
Es posen els fruits secs sobre les peres i 
s’hi afegeix canyella en pols i ja estan lles-
tos per servir.

- peres blanquilles
- sucre
- nous
- pistatxos

- ametlles
- mel
- mantega
- canyella en pols

Ingredients

Les galetes de l’avi Mas Xavier i Natàlia Mas

Galetes d’avellana
- 1 kg. de farina
- 625 gr. de sucre
- 50 gr. de sucre de vainilla
- 5 preses de sal
- 500 gr. de mantega
- 625 gr. d’avellanes torrades, 
  pelades i triturades

Galetes d’ametlla
- 12 clares d’ou
- 1 kg. de sucre
- 50 gr. de vainilla (sucre)
- 120 gr. de cacau en pols
- 1 kg. d’ametlla pelada crua i triturada

Neules
- 1 kg. de farina
- mig kg. de sucre
- 6 rovells d’ou
- 50 gr. de mantega
- 50 gr. de mantega de porc
- mig litre d’aigua 
- aroma de vainilla

Cubanos
- 1 kg. de farina
- 350 gr. d’avellanes torrades i triturades
- mig kg. de sucre
- 6 rovells d’ou
- 50 gr. de mantyega
- 50 gr. de mantega de porc
- mig litre d’aigua
- vainilla per l’aroma
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Ingredients

Untem un motlle de 20 o 25 cm. amb man-
tega i sucre. 
Fondrem la mantega en un pot, i a con-
tinuació afegim tots els ingredients en un 
altre atuell i ho batem tot.
Passem la barreja al motlle i cap al forn una 

Puding de pinya Maria Parra

Recepta

½ hora (depenent del forn).
Se sap que ja està cuit al punxar-lo. El 
punxó ha de sortir net.
A continuació, ho traurem del motlle, li 
donarem la volta i el decorarem al nostre 
gust.

- 150 gr. de mantega
- 150 gr. de sucre
- 1 pot de pinya de ½ kg. 

- 4 ous
- pa remullat amb llet

Ingredients

Per a la pasta de full:
Barrejarem la farina, sal , pasta mare, llevat 
fins a fer una massa.

Agafarem la massa i farem un doble amb la 
margarina al mig, deixarem reposar una mica 
i després farem un altre doble i un senzill, 

Mil fulles catalanes
amb jardí de fruita fresca Pilar Pi i Sais

Recepta

reposarà una altra estoneta i farem un altre 
doble. Tot seguit un senzill.
Farem un llençol amb la massa treballada, , la 
entrarem al forn a 180ºC uns 20 minuts.
Quan estigui freda la farcirem amb la crema.
Tot seguit la tallarem i li posarem la fruita fres-
ca pel damunt.

- pasta de full
- farina
- margarina
- sal
- llevat
- pasta mare
- crema

- ous
- llet
- llimona
- canyella
- sucre
- fruita fresca: varietat de la temporada
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Ingredients

Triturem les galetes i les barregem amb la 
mantega fins a obtenir una massa homo-
gènia.
L’aplanem en un motlle rodó, procurant que 
quedi una capa fina i la posem al forn una 
10 minuts per tal que es dauri una mica.
D’altra banda, en el pot del triturador hi ba-
rregem els 2 tipus de formatge, el sucre i 
150 gr. de maduixes. 

Pastís de formatge fresc
amb maduixes Tània Esteve

Recepta

Ho triturem fins que quedi una massa fina i, 
finalment hi afegim la gelatina ja desfeta.
Ho aboquem al damunt de la capa de ga-
leta i ho deixem reposar a la nevera unes 2 
hores, fins que veiem que la massa ha que-
dat compacta.
Per acabar, fem una capa fina de melmela-
da de maduixa al damunt del pastís i al cim 
hi col·loquem maduixes fresques tallades 
en làmines.

- 500 gr. de formatge fresc
- 500 gr. de formatge  quark
- 1 paquet de galetes “digestive”
- 300 gr. de maduixes fresques

- 1 pot de melmelada de maduixa
- 125 gr. de sucre
- 1 sobre de gelatina
- 20 gr. de mantega

Ingredients

Tot ben barrejat  i les clares dels ous batu-
des. Quan la coca està cuita s’agafa una 
agulla i es punxa. Si l’agulla surt neta, la 
coca està cuita.

Coca de pinyons Carmen Cabarrocas

Recepta

Quan la coca és freda s’obre per la meitat i 
s’emplena de crema. 
I per acompanyar, un got de moscatell del 
Celler de Can Quim.

- ¾ de kg. de farina
- 7 ous
- 2 iogurts
- 2 gots d’oli

- 3 mesures de sucre
- 2 royals
- la ratlladura d’una llimona
- barreja de can Quim

Ingredients

Pastís de formatge Teresa Masvidal

- 4 ous
- 4 iogurts
- 400 gr. de Filadelfia

- 3 cullerades de farina
- 12 cullerades de sucre
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Ingredients

Bullir la llet amb la pell de la llimona i la can-
yella.
Treure-la del foc i deixar-la refredar. Llavors 
es cola i s’hi tiren els ous, els rovells i el su-
cre tot ben barrejat. Es posa en un motlle 
amb sucre cremat al fons, es posa a coure 

Pudding de flam d’ou
amb nata i fruita Ana Maria Garcia Torres

Recepta

al bany Maria en una plata amb aigua al forn 
que no vagi gaire fort.
Per provar si ja és cuit es punxa amb una 
agulla prima de fer mitja, si surt neta ja és 
cuit i es treu del forn. Es pot guarnir amb 
nata, cireres, fruita i galetes.

- ½ litre de llet
- 7 ous sencers i 4 rovells
- 200 gr. de sucre
- 1 pell de llimona

- 1 tronc de canyella
- nata
- cireres o altres fuites

Ingredients

Batre tots els ingredients. Després fer els 
roscos i fregir-los.

Roscos de minuto Isabel Cañada Prados

Recepta

Posar sucre i canyella i ja es poden servir.

- 6 ous
- 6 gots de vi d’oli
- 6 gots de vi de llet
- 6 gots de vi de sucre

- canyella
- 3 sobres de llevat Royal
- 3 llimones ratllades
- 2 kg. de sucre

Ingredients per a 10 persones

Treure el pinyol dels dàtils i bullir-los al vapor. 
Quan ja estiguin cuits s’han de barrejar 
amb la resta d’ingredients.
Posar nous trossejades dins la barreja i ba-

Pastís de dàtils Elena Kosidlo

Recepta

tre-ho tot amb la batedora.
Col·locar-ho en una safata i posar-ho al forn 
durant 20 minuts a 210°C. Un cop cuit es 
decora tot amb xocolata blanca i nous.

- 1 kg. de dàtils
- 1 got d’oli
- 1 got de sucre

- mig got d’aigua de flor
- mitja barra de farina amb llevat
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Ingredients 

Fonem la xocolata juntament amb la man-
tega a foc lent. Deixem refredar.
Barregem els ous i el sucre fins que ens 
quedi una mescla escumosa, a mà o amb 
una batedora elèctrica.
Quan la xocolata s’hagi refredat una mica 
l’afegirem a la barreja d’ous i sucre
Afegirem la farina a poc a poc mentre re-
menem.
Quan estigui ben barrejat hi afegirem les 
nous – trencades a trossets, en pols o sen-
ceres segons agradi.

Brownie Jenny Jufré

Recepta

Untarem un motlle alt amb mantega.
Ho posarem al forn calent a 180°C durant 
25 minuts.
Aquest pastís ha de quedar cuit per fora 
però una mica cru per dintre.
Per servir: hi ha diverses opcions:
- deixar-ho refredar i espolvorejar-ho amb 
sucre llustre.
- menjar-ho calent amb una bola de gelat 
de vainilla o amb xocolata desfeta.

Bon profit!

- 50 gr. de nous
- 4 ous
- 50 gr. de farina

- 150 gr. de sucre
- 150 gr. de mantega – a temperatura ambient-
- 200 gr. de xocolata negra de postres

Ingredients per a 4 persones

S’agafa la pasta de full s’estira i es fan 
dos rectangles a mida d’una plata de forn, 
s’agafa una plata de forn i s’unta de mante-
ga, i s’hi col·loca un dels rectangles. A con-
tinuació s’estén el cabell d’àngel i a sobre 

Pasta de full
amb cabell d’àngel Isabel Aymerich i Brujats

Recepta

es col·loca l’altre rectangle de pasta de full 
ajuntant per les vores els dos rectangles. 
Es pinta amb l’ou batut, s’escapa l’ametlla 
i a sobre s’hi escampa el sucre.
Es posa al forn a 220°C durant 15 minuts.

- 500 gr. de pasta de full
- 300 gr. de cabell d’àngel
- 100 gr. de sucre

- 100 gr. d’ametlla filetejada
- 1 ou
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Ingredients 

Es barregen tots els ingredients fins que 
quedi una pasta cremosa, tot seguit es 
posa en una forma rodona i al forn. 
Forn: 175º duran 25 minuts. 

Pastís de fruita Elena Kosidlo

Recepta

Quan el pastís està fred s’incorporen les 
fruites vermelles i es fa una gelatina per do-
nar brillantor. 

- 75 gr. mantega 
- 75 gr. sucre 
- 2 ous 
- vainilla en pols 

- un polsim de sal 
- 150 gr. farina 
- 1 cu. llevat en pols 
- 2 cu. llet

Ingredients 

Maduixes amb xocolata Eva Garcia i Roser Capdevila

- Maduixes
- Tauleta de xocolata per desfer

- Sucre
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De dilluns a dissabte, de 9 a 21h
Diumenge, de 9 a 14h

C/ Narcís Monturiol
(Cantonada Jacint Verdaguer)
SANTA CRISTINA DʼARO

Tel. 972 83 80 83
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