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Després dels mesos d’hivern -dates de poques activitats- va traient el cap la prima-

vera. Els dies ja són més llargs i el fred es fa enrere poc a poc. A l’ajuntament es pro-

gramen reunions per lligar caps i polir tots els detalls perquè surtin bé els actes que 

es duran a terme els propers mesos. Es tenen molt en compte els apunts d’anys an-

teriors, per no repetir cap errada. Es comprova el pressupost disponible, malaurada-

ment sempre limitat, i es posa fil a l’agulla per tirar-ho tot endavant. Després s’avisen 

els col·laboradors, es dissenyen i confeccionen els cartells i al final s’escampen per 

fer-ne la màxima difusió.

Aquesta cronologia, que es repeteix cada any, també és pròpia de la tradicional Mos-

tra de Cuina Casolana de Santa Cristina. Un cop més ens fa una il·lusió especial 

preparar l’esdeveniment i sabem que, a l’altra banda, al cantó de les persones que 

hi col·laboren amb els seus plats i que són les autèntiques protagonistes de la festa, 

encara hi ha una activitat més frenètica (s’ha de triar un bon plat, s’han de comprar 

els ingredients, s’ha de cuinar, s’ha de presentar amb cura... etc etc) El nivell assolit 

les edicions anteriors ens posa el llistó molt amunt, i costa mantenir-ho, però any rere 

any comprovem que l’entusiasme de tothom qui hi participa no té aturador.

Des del consistori entenem aquesta manifestació culinària popular com una bona 

eina de promoció del nostre municipi, tant des de la vessant econòmica -pel ressò 

aconseguit arreu, que un cop més situa Santa Cristina al mapa- com per la positivitat 

que desprèn en tots els aspectes,  sense oblidar que ofereix la possibilitat de provar 

cuinats d’altíssima qualitat. També puc assegurar que el seu caire lúdic i festiu ens 

permet passar una bona estona amb els amics o familiars.

Hi dedicarem esforços perquè la Mostra no decaigui mai, i es pugui traspassar el 

testimoni cap al futur.

Gràcies i per molts anys a tothom.

JOSEP LLENSA ROCOSA
Alcalde de Santa Cristina d’Aro
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CARMEN PÉREZ

Bacallà amb samfaina de l’hort
- Bacallà - Tomàquet
- Pebrot - Carbassó
- Ceba - Albergínia
- Oli d’oliva - Sal

S’enfarina el bacallà, es fregeix i es guarda.
Es tallen les verdures a daus i es fregeixen.
Es tritura el tomàquet i es barreja amb les verdures.
Es barreja la samfaina amb el bacallà i es cou tot junt durant aproximadament 15 minuts.
S’emplata i ja es pot servir

JOSEP GALLARDO PALOMERAS I HILARI NOGUERON

Tartar  de Salmó
- 150 gr. de salmó fresc o congelat
- 100 gr. de salmó fumat
- Una ceba de Figueres
- 150 gr. de cogombrets agredolces
- 18 gambes pelades
- 1 llimona

Es pica el salmó fumat i el fresc s’assaona de sal, pebre. La ceba i els cogombres es ratlla tot. 
Es barreja i es deixa reposar sis hores.
El cucurutxo està fet de pasta de full

ANTÒNIA CARRASCO

Calamars farcits amb llagostins
- Calamars - Llagostins
- Carn picada - Ceba
- Ou - All 
- Julivert - Tomàquet
- Sal - Pebre

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 petits 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.
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VICTÒRIA GARCIA

Calamars Farcits
- Calamars - Carn Picada
- Ous - Ceba
- Alls - Tomàquet
- Xocolata - Picada
- Gambes

Els calamars nets es buiden de dintre i poso la carn picada (Ja fregida), els ous durs tallats petits.
Se li afegeixen les potes dels calamars a dintre.
Es posen els ingredients en cru, la picada de tot i la xocolata negra a dintre dels calamars i es 
posen a la cassola.
S’acompanya amb gambes.

FRANCESCA ESTEVE 
Suquet de Rap
- Rap - Patates
- Brou de peix - Un got de vi blanc
- Oli d’oliva - Ceba

Per la picada
- Pa fregit - Nyores
- Avellanes - Ametlles torrades
- Alls - Julivert
- Oli d’oliva

En una cassola amb oli hi fregim una llesca de pa, es treu i es reserva.
A continuació hi tirem les patates esqueixades a talls regulars i les cobrim amb el brou de peix i 
un got de vi blanc.
Després s’hi posa el rap que prèviament hem cuit fent un “tomba tomba” i s’hi tira la picada, amb 
les ametlles, les avellanes, les nyores, el pa fregit, l’all i el julivert 
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Mª ROSA PIJOAN ARBUSÉ

Peus de porc amb bolets i un toc de mar
- Peus de porc - Assortiment de bolets 
- Escamarlans - Cebes
- Alls - Ametlles

Fem un sofregit ben generós de ceba.
Ho posem a la cassola amb el suc dels peus que haurem bullit prèviament i els peus que vagin 
coent.
Quan ja han agafat el color de la ceba hi posem els bolets i seguidament la picada d’all i ametlles. 
Al final per donar un toc de color, un escamarlà per persona.
L’escamarlà passar-lo per la paella tomba i tomba i que faci xup xup amb els peus i els bolets.
Si la salsa queda molt líquida fem un ros de farina... 

ANNA Mª RAMON RIBA

Salpicó de marisc
- 125 gr. de pop - 125 gr. de gambes pelades
- 125 gr. de musclos sense closca - 125 gr. de palets de cranc
- ¼ de pebrot vermell - ¼ de pebrot verd
- ½ ceba petita - Pebre negre
- Pebre vermell - Oli d’oliva
- Vinagre

Fer els musclos al vapor.
Bullir les gambes i deixar escórrer.
Bullir el pop i tallar a rodanxes.
Deixar-ho refredar.
En un bol posar el pebrot vermell i verd i la ceba trossejats. 
Afegir els palets de cranc també a trossets. 
Afegir-hi una mica de pebre negre i vermell sense passar-se. 
Afegir-hi les gambes, el pop i remenar-ho tot.
Finalment amanir amb oli d’oliva i el vinagre.
Que vagi de gust!
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FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ PÉREZ

Bombons de foie i crocant d’ametlles
amb sorpresa de formatge i cava
Per a 4 persones
- 120 gr. de foie  - Crocant d’ametlles
- Cava   - 130 gr. de formatge de cabra fresc
- 50 gr. de mantega  - Fruits secs picats
- Herbes aromàtiques (Orenga, farigola...)  - Mel per servir

Bombons de foie
Formem boletes amb el foie i les arrebossem amb el crocant, posar-les en paper per a bombons.

Sorpresa de formatge
Barrejar el formatge que havíem ratllat amb la mantega en pomada fins a formar una pasta uni-
forme, formem boletes petites i les arrebossem amb els fruits secs que prèviament hem barrejat 
amb les herbes aromàtiques.
Posar-les en paper per a bombons.
Reservar a la nevera i servir-ho ben fred acompanyat amb una mica de rúcula o amanida verda i 
una copeta de cava.

MONTSE SALA

Panqueque de Formatge
Per a 12 panqueques
- 500 gr. de formatge Hawarti  - 300 gr. de farina
- 350 cl. de llet  - 3 ous
- Mantega - ¾ kg de tomàquet pelat
- Sal - Pebre
- Sucre - Llorer
- Orenga - 2 cebes

Per a la pasta del panqueque es posa farina, llet, ous, un pols de sucre i sal. Es barreja 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 crèpe. Es deixa refredar. 
Pel 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 i molt petita, tomàquet, orenga, pebre i llorer. S’aboca el sofregit per sobre la 
pasta i es posa al forn uns vint minuts.
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MARC REGINCÓS SALA

Rossejat de Fideus
- Oli - Sal - All
- Julivert - Tomàquet - Sépia
- Gamba - Fideus - Caldo de peix

En una paella d’arròs s’hi fregeix l’all picat, la sépia i una mica de tomàquet.
Tot seguit es rossegen els fideus i s’hi afegeix el caldo de peix.
Abans de finalitzar s’hi fregeixen les gambes prèviament fregides.

CARME SOLER ROSSELLÓ

Cargols a la llauna
- Cargols - Greix de porc - Salsa de tomàquet
- Pernil - Alls - Oli
- Sal - Pebre negre

Els cargols un cop bullits es posen en una cassola amb molt de greix i es deixen que es coguin 
una bona estona.
Seguidament s’hi posa la salsa de tomàquet i que tornin a coure una estona més.
Quan estan al punt s’hi afegeix l’all i oli que ja tenim fet i es fan un parell de tombs.
Abans de servir-los els posem al forn.

AICHA EL BOUKRISSI

Cous Cous de pollastre
- 1 kg de cous cous - 1 pollastre sencer
- 1 got d’oli de gira-sol - ½ got d’oli d’oliva
- 1 culleradeta de pebre negre - 1 de gingebre
- Una mica de safrà - Sal
- 2 Cebes - 1 tomata gran
- Julivert - Pastanaga
- Naps  - Carbassa 
- Carbassó

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 pollastre, la ceba, les verdures i l’aigua. Coure-ho durant una 
hora.
Es barreja tot i ja es pot servir.
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SONIA PUJOL

Canelons de tonyina fresca i
verdures de l’hort de la Quimeta
- Un quilo de tonyina fresca        - Quaranta plaques de canelons - 3 pastanagues
- 2 porros                    - 1 carbassó gros               - 4 tomates tipus canari                  
- 2 cebes - Llet               - Farina
- Oli                       - Sal                     - Mantega
- Nou moscada       - Formatge ratllat

Netejarem la tonyina, li traurem la pell i la farem a rodanxes (si la compreu, això us ho faran a la 
peixateria), la posarem en una escorredora.  En una paella hi posarem un got d’oli (dels d’aigua), 
i fregirem la tonyina tomba i tomba, la reservarem. En el mateix oli sofregirem per ordre la ceba, 
els porros, la pastanaga, el carbassó i la tomata(tot picat ben petit). Li traurem les espines a la 
tonyina i amb una forquilla la xafarem una mica i la tirarem a la paella, juntament amb lo sofregit. 
Picarem aquesta massa al nostre gust o bé la deixarem així. Retirarem una mica la pasta del mig 
de la paella, on hi tirarem una cullerada de farina i llet, fins formar una beixamel, que mesclarem 
amb tota la pasta (que quedi un punt melosa),  remenarem i si queda espès podem afegir una 
mica més de llet. 
Deixarem refredar aquesta pasta i mentrestant en una olla amb aigua, sal i un raig d’oli bullirem les 
plaques de canalons. Les refredarem estenent-les sobre un drap i les assecarem.
Quan la pasta sigui freda la repartirem per sobre les plaques dels canalons, els embolicarem i els 
posarem en una placa de forn untada amb mantega.
Passarem a fer la beixamel: En una paella posarem 50 grams de mantega, tres cullerades d’oli 
d’oliva i dos de farina, remenarem fins que la farina sigui una mica rossa, anirem afegint la llet sen-
se deixar de remenar, deixant-la coure uns deu minuts. Afegirem la nou moscada mòlta al gust.  La 
colarem i la tirarem per sobre els canalons, escamparem per sobre el formatge rallat i unes boletes 
de mantega. Els posarem al forn a 180 graus, durant quinze o vint minuts per coure i gratinar.

JOANA VALLS ANDREU

Verat en escabetx
- 4 verats grans - 1 cabeça  d’alls         - 2 cebes
- 2 pastanagues grosses    - 3 tomates madures - Farigola en branca         
- 2 cullerades soperes de pebre vermell dolç    - 4 fulles de llorer    
- 50 ml de vinagre    - Oli d’oliva  - Sal
- Grans de pebre verd al gust - Farina

Netejarem els verats i els farem a rodanxes una mica gruixudetes. Les salarem, enfarinarem i fre-
girem tomba i tomba (el verat ha de quedar cuit però no sec). Reservarem el peix cuit en una 
cassola de fang. En el mateix oli que hem cuit elpeix, si no ha quedat molt brut, hi sofregirem, 
per aquest ordre, la ceba, la pastanaga, la farigola i les fulles de llorer. Ho deixarem coure uns 10 
minuts. Hi afegim la tomata ratllada, el pebre vermell i el vinagre. Rectificarem de sal i abocarem 
aquesta barreja per sobre del verats. Per tal que quedi ben macerat, farem els verats com mínim 
24 hores abans de servir-los. A la nevera es conserva bé durant una setmana.
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KERSTIN PETER

Rotlle de salmó amb espinacs
- 125 gr. d’espinacs - 4 ous
- 250 gr. de salmó fumat - 200 gr. de formatge fresc (tipus Philadelphia)
- ½ llimona suc i pela ratllada - 1 pessic de nou moscada
- Anet - Sal i pebre

Barrejar els espinacs amb els rovells d’ou, la moscada, sal i pebre.
Batre les clares dels ous amb un pessic de sal i després afegir amb moviments circulars a la barreja 
d’espinacs.
Cobrir una safata amb paper per a forn i escampar la massa d’espinacs.
Fornejar durant 10-12 minuts a 200º.
Deixar refredar. Barrejar el formatge fresc amb l’anet picat, la llimona (suc i pela). Afegir sal i pebre 
i escampar sobre dels espinacs (refredat).
Cobrir amb el salmó i enrotllar-ho bé i embolicar-ho amb paper d’alumini o film.
Deixar reposar a la nevera durant 6 hores i tallar en rodanxes.

SAMUEL AZOULAY

Falafel
- 1/2 kg cigrons (passats per aigua tota la nit) - Cilantre i julivert.
- 100g farina blanca  - 75g sèsam
- 5-6 cabeces d’all pelats - 1/2 got de bicarbonat
- 1 vas d’aigua. - 2 culleradetes de sal 
- 2 culleradetes de pebrots

Netejar els cigrons i posar-los a la picadora
Afegir el julivert, el cilantre, l’all i seguir picant-ho tot un minut i mig.
Afegir tota la resta i picar una miqueta més.
Escalfar l’olla amb oli de girasol a 150º aprox.
Fer boles mitjanes amb una cullera i entrar-les a l’olla. Provar amb una cullera si surten bombolles 
al posar-les a l’olla.
Retirar quan es daurin.
Secar les boles en un plat amb paper de cuina.
Recomenable servir amb salsa de Tahini i/o hummus.



MARGARITA COTS

Pop a la gallega
- Pop - Patates
- Tomàquet - All
- Ceba - Llorer
- Pebre vermell - Oli
- Sal

Bullir el pop juntament amb el llorer, el tomàquet, la ceba i l’all fins que el pop sigui ben tou. A part 
es fan bullir les patates amb pela. Quan està tot fet es talla el pop ben prim i les patates es pelen 
i es tallen a làmines d’un dit de gruix. Seguidament es posa el pop al damunt de les patates i es 
condimenta amb sal, pebre vermell i oli.  

GEMMA MARTÍNEZ FARREGUT

Pastís de Salmó fumat fred
- 400 grams de salmó fumat - 6 ous durs
- 200 grams de pepinillos - 1 pot de maionesa gran
- 4 llaunes de tonyina petites - 200 grams d’olives verdes sense os
- Pals de cranc - Pa de motlle
- Gambetes petites pelades per decorar - Cogolls d’enciam per decorar

Es necessita un motlle de 26 centímetres. Es cobreix l’interior del motlle amb paper de film i inten-
tem que sobresurti per poder-lo treure millor. S’afegeix una capa de salmó fins que no vegi el mot-
lle. Retirar les corteses de les llesques del pa de motlle i fiqueu-les dins cobrint tota la base. S’haurà 
de tallar alguna llesca i adaptar-la. A sobre es fica la barreja de maionesa, pepinillos,  tonyina i les 
olives tallades laminades. A sobre d’aquesta capa li afegim una altre de pa de motlle cobrint molt 
bé tot. Per sobre, li afegim la barreja de maionesa, ous durs i pals de cranc. Quan acabem, tornem a 
ficar una altre capa de pa de motlle que la farem igual que les dues anteriors. La deixarem reposar 
unes hores a la nevera. 
En acabar, agafarem un plat o una safata i li donarem la volta amb tot el motlle. Un cop el tinguem 
emplatat, traurem el motlle, i a poc a poc el paper film. Es pot decorar amb el rovell de l’ou ratllat o 
amb gambetes i amb una mica d’enciam.
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LAURA ANDRÉS CODONY

Rotlles cruixents d’escarxofa i parmesà
Per a 20 persones – Recepta amb Thermomix
- 100 gr. de formatge parmesà en trossos - Julivert
- 2 grans l’all - Una llauna de carxofes
- 2 cullerades d’orenga seca - Sal
- Pebre - 6 làmines de pasta filo
- 150 gr. de mantega fosa i llavors de sèsam 

Escalfar el forn a 180º.
Posar en el vas el formatge, el julivert i l’all.
Programem 30” vel. Progressiva 5-10.
Afegir les carxofes ben escorregudes, l’orenga, sal i pebre i programem 10” a velocitat progressiva 
5-10. Retirem el farciment del got i reservem.
Col·loquem una làmina de pasta filo sobre el marbre i la pintem amb mantega. Sobreposem una 
altra làmina i també la pintem i col·loquem una làmina més. Tallem les làmines aproximadament 
en rectangles de 10 x 18 cm. Comencem a omplir, enrotllem i pressionem els costats. Finalment 
pintem els cruixents amb mantega i posem el sèsam a sobre. Repetim tot el procés amb les altres 
3 làmines que ens queden. Introduïm al forn durant 20-25’ a 180º fins  que estiguin rossets.
Retirem del forn i ja podem servir.
Bon profit!

JORDI MULÀ I CASAGRAN

Ous farcits de salmó i beixamel
Per a 8 persones – Recepta amb Thermomix
- 8 ous  - Oli d’oliva
- 150 gr. de ceba - 250 gr. de salmó fumat
- 50 gr. de formatge ratllat - Sal 
- Beixamel

Coure els ous 10’. Els passem per aigua freda, els pelem, els partim per la meitat i separem els 
rovells de les clares. A part, preparem la beixamel i la reservem.
Tot seguit piquem la ceba, 5” velocitat 5. Afegim 3 cullerades d’oli d’oliva i programem 8’ tº varo-
ma, velocitat 2. Afegim el salmó trossejat i el triturem 4” a velocitat 4.
Afegim els rovells i 3 cullerades de beixamel. Barregem 10” velocitat 3.
Passem a omplir les clares. Col·loquem els ous en una safata pel forn i els cobrim amb la resta de 
beixamel i posem el formatge per sobre per gratinar. Introduïm al forn a 200º fins que estiguin 
gratinats (Aproximadament 10’)
Bon profit. 
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MIQUEL ROYO DOMÈNECH

Cargols amb sépia
- Cargols - Ceba - Tomàquet
- Oli - Sal - All
- Julivert - Pebre - Sépia
- Botifarres de carn i negre

Rentar els cargols amb aigua i sal.
Després es posen al foc amb aigua freda i es deixen bullir unes dues hores.
Mentrestant es prepara un sofregit, on també s’hi fa coure la sépia i les botifarres.
Finalment es barregen els cargols amb el sofregit de sépia i botifarres i es deixa coure tot plegat 
una hora.
A mig coure hi afegirem una picada d’all i julivert.

ASSUMPCIÓ GUILLOT MIRET

Cargols mar i muntanya
- Escamarlans - Cargols
- Pit de porc - Sal
- Pebre - Ceba
- Pastanaga - Tomàquet
- Picada d’all i julivert - 1 copa de cointreau
- Aigua

Saltejar els escamarlans amb sal i pebre
Saltejar el pit de porc amb sal i pebre
Apartar i reservar
Tallar la ceba i pastanaga en juliana i coure fins que ha canviat de color, afegir una tassa de tomà-
quet tallat juntament amb una picada d’all i julivert, 1 copa de cointreau i 1 copa de julivert.
Coure tot fins que s’ha reduït.
Anar afegint aigua perquè no s’agafi.
Passar la salsa per un passa puré.
Tornar la salsa a la cassola, juntament amb els escamarlans i el pit de porc.
Com ja tindrem els cargols nets i bullits, els afegim a la cassola,
Rectificar de sal i pebre al gust.
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JOSEP CRUAÑAS I PARDÀS

Gambes al curri (Amb salsa picant)
- Per a 4 persones
- 16 gambes
- 1 ceba grossa
- 2 culleres de pasta de curri picant
- 2 culleres de pasta de curri suau
- 1 potet de salsa de tomàquet
- 1 got d’aigua
- Sal, pebre blanc i oli
- ¼ kg. d’arròs llarg

Fregir la ceba a daus (15/20 minuts) amb el foc al mínim).
Salpebrar les gambes.
Afegir-les a la ceba (Cocció d’uns 3 minuts).
Afegir-hi els 2 curris, el tomàquet i l’aigua (10 minuts a foc baix).
Comprovar la sal de la salsa.
Bullir l’arròs 12 minuts amb sal i aigua.
Servir les gambes amb la salsa i l’arròs al costat.
Acompanyar d’un bon vi blanc de l’Empordà.

TRINI TENDERO

Lluç amb pèsols
Per a 4 persones
- 8 rodanxes de lluç - ¼ kg. de pèsols - ½ kg. de musclos

Per a la salsa
- Sofregit de ceba i tomàquet - Caldo de peix - 1 picada
- 2 dents d’all - Julivert - 8 ó 10 ametlles
- Safrà en branca - 1 cullerada de farina

Fer el sofregit. Quan està fet s’hi afegeix el suquet de peix. S’hi tiren els pèsols.
Quan son mig cuits se li posa la picada. S’hi afegeix el peix que ja està fregit prèviament .
Coure-ho tot 5 ó 7 minuts i afegir els musclos, que ja estan cuits a part.
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TERESA MORENO DENGRA

Bacallà amb patata i ceba
- Bacallà remullat - Patata - Ceba - Crema de llet
- Formatge ratllat - All - Oli

En una paella, fregir els talls de bacallà enfarinats i reservar-los. En el mateix oli, fregir les patates 
tallades a rodanxes fines i la ceba. En una plata del forn, posar les patates a sobre la ceba i per últim 
els talls de bacallà. Sofregir els alls i triturar-los juntament amb la crema de llet. Cobrir el bacallà 
amb la crema de llet, escampar el formatge ratllat a sobre i posar-ho al forn a gratinar.

JOSEP XIFRA

Pastís de peix amb salsa de pebrot
Pastís:
- 1 llauna pebrots del piquillo - ½ ceba - 200 gr. gamba pelada
- 150 gr. filet de lluç - 4 ous - 200 ml. nata líquida

Salsa:
- 1 llauna pebrots del piquillo

Pel pastís:
Picar els pebrots, la ceba i el lluç. Salpebrar. En una paella fregir la ceba, afegir el pebrot, el lluç i 
les gambes. (no coure gaire). En un bol, batre els ous i barrejar-hi la nata líquida, afegir-hi la resta 
que tenim a la paella i un cop tot barrejat posar-ho al motllo i al Bany Maria al forn a 160º uns 45 
minuts. Deixar refredar i emplatar.
Per la salsa:
Tallar els pebrots i escalfar-los a la paella, triturar pel minipímer, si queda molt espès afegir-hi una 
mica de nata líquida. Salpebrar. BON PROFIT !!!

HAWA DIALLO

Cuscús de Xai
- Carn de xai - Cuscús
- Mostassa - Cebes
- 1 pastilla d’Avecrem - 1 llauna de macedònia de verdures (pastanaga, pèsols...)
- Alls - Oli d’oliva
- Olives

Es posa el cuscús en remull i, seguidament, es vaporitza durant 25 minuts.
Es retira i es torna a remullar amb aigua i oli d’oliva.
Es torna a vaportizar durant 25 minuts.
Es repeteix aquesta operació 3 vegades.
En una cassola es posa l’oli i s’hi posa el xai juntament amb una barreja d’alls xafats i la pastilla 
d’Avecrem, la mostassa, les cebes i les olives.
Es cou a foc baix tot remenant fins que el xai estigui ben fet.
Se serveix el xai amb el cuscús a part i la macedònia de verdures
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CECILIA YOLISA CHACON RIVERA

Ceviche
- Peix congelat  - Llimona - Cebes
- Api - Blat de moro - Moniato
- Gingebre - Rocoto - Enciam
- Sal

Treure el suc de la llimona. Picar l’api. Picar la ceba. Xafar el gingebre. Tirar-ho tot a sobre del peix.
Liquar el rocoto. S’hi tira a sobre i es remou a gust del consumidor. 
Bullim el moniato, el pelem i el posem en rodanxes.
Fregim blat de moro i el servim acompanyant el ceviche amb pebre i sal al gust.

IBAN CASTELLS BOJ

Tronquet de cua de bou farcida d’escamarlà 
i botifarra de perol amb allioli de gerds
- Cua de bou - Escamarlans
- Botifarra de perol - Ceba
- Pasta filo - Pastanaga
- Tomàquet - All
- Porro - Ou
- Nata líquida - Gerds
- Oli - Sal
- Pebre

Per la cua: Primerament tallar la cua, enfarinar-la i sofregir-la. Reservar.
A continuació pelar i tallar totes les verdures. Sofregir-les per ordre de duresa. Primer la pastanaga, 
ceba, all i porro i finalment els tomàquets pelats.
Salpebrar i afegir la cua anteriorment reservada. Coure durant dues hores o fins que la cua si-
gui tendra. Deixar refredar i desossar la cua. Amb les verdures de la cassola, els ossos i els caps 
d’escamarlà reduir fins un caldo i colar. La cua desossada, reservar-la.
A part fer sofregit amb ceba, botifarra de perol i la carn dels escamarlans, refredar i reservar.
Estendre un paper film i posar el sofregit de botifarra i escamarlà, anar-ho enrotllant fins aconse-
guir fer un petit tub i congelar.
A continuació estendre un altre paper film i posar la carn de la cua desossada i el tub de sofregit 
congelat a sobre fent un altre cilindre més gros amb tot el conjunt. Reservar a la nevera.
Finalment estendre la pasta filo, pintar-la amb ou i posar els cilindres. Tancar-los i reservar.
Per l’allioli de gerds: Fer allioli amb ou i oli, afegit nata i els gerds amb una mica de sal.
Per el xip de tomàquet: Escaldar els tomàquets i aprofitar la pell per fregir-la.
Presentació: Enfornar el tronquet individual, posant l’allioli de gerds a sobre per a gratinar, regar 
pel costat la salsa de la cua i acabar amb el xip de tomàquet.
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ISABEL AYMERICH

Montaditos
- Llesquetes de pa petites   - Salmó fumat
- Anxoves de l’Escala. - Patè…..
- Per decorar olives, cogombre petit, pebrot…

Agafem llesquetes de pa i damunt col·loquem  els ingredients .

GEMMA PRIETO AYMERICH I MARINA SEGARRA

Ous farcits de gambetes
i amanida de flors del temps
- Ous
- Maionesa
- Gambetes
- Amanida

Agafarem els ous i els bullirem amb aigua uns 8 minuts.
Agafarem unes gambetes  pelades i les saltejarem a la paella. 
Després farem  una salsa rosa. 
Barrejarem la salsa rosa amb les gambetes i farcirem els ous.  
Ho presentem amb una amanida.

ANTÒNIA CODINA

Rodó de vedella amb salsa de bolets
- Rodons de Vedella
- Oli
- Sal
- Fulla de Llorer
- Bolets
- Ceba

Es rosteixen els rodons de vedella, oli i sal, i es deixen refredar.
Es posa ceba en una cassola amb oli i una fulla de llorer.
Es saltegen els bolets a part.
Quant la ceba està a punt de caramel s’hi tiren els bolets i es deixen coure poc a poc.
Es talla la vedella d’un mig centímetre de gruixut.
Quan la ceba i els bolets estan al punt, una mitja hora a foc lent, es passen per el turmix i si tira el 
rodó de vedella tallat.
Es deixa coure a foc lent durant una hora... i bon profit!
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EVA CLARET

Aletes de Pollastre amb Salsa
de mel i llimona
(recepta feta amb Thermomix) 
- 5-6 grans d’all
- 50 gr. de suc de llimona
- 70 gr. de mel
- 70 gr. de salsa de soja
- 50 gr. d’oli d’oliva
- ½ culleradeta de gingebre en pols
- Pebre negre al gust
- 1 Kg d’aletes de pollastre

Posar els alls al vas i trossejar programant 4 seg./vel. 5
Afegir la resta d’ingredients excepte les aletes de pollastre
Posar les aletes en un bol i ruixar-les amb la mescla preparada.
Deixar marinar com a mínim durant ½ hora.
Posar-ho to al vas i programar 25 min./100º/vel. cullera.
Treure el cubilet i programar 10 min./Varoma/vel. cullera per reduir la salsa.
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TERESA MASVIDAL

Mousse de llimona
- Llet condensada - Llimona
- Nata

Es posa 1 pot de 750 gr. de llet condensada en un bol. S’omple ¾ del pot de llet condensada amb 
llimona. Es barreja tot. S’afegeixen 400 cc de nata i es torna a barrejar.
Es posa tot al congelador fins que agafi consistència. Ja es pot servir.

MARTA ARCAS PÉREZ

Pastís de les 3 xocolates
- 150 gr. de xocolata negra - 150 gr. de xocolata amb llet
- 150 gr. de xocolata blanca - 3 sobres de quallada
- 750 cl. de llet - 750 cl. de nata per muntar
- Galetes Maria - Mantega

Es fa una base de galeta Maria en un motlle rodó.
Per la preparació de la xocolata negra: Es desfà en un got la quallada amb una mica de llet, després 
desfem la xocolata negra amb una mica de mantega, barregem la xocolata amb la nata, la llet i 
la quallada, i l’escalfem fins que faci una mica d’ebullició. Una vegada hem fet això, ho posem al 
motlle i a la nevera.
Es fa el mateix amb la xocolata blanca i amb la xocolata amb llet.
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ANA GARCIA TORRES

Pastís flam diferents gustos
Per a 6 persones
- Mig litre de llet
-  7 Ous
- 200 grs. de sucre
- Una pell de llimona

Bullir la llet amb la pell de llimona i la canyella i deixar-la refredar, llavors es cola i s’hi tiren els ous 
batuts, el sucre i es barreja ben barrejat ben barrejat, es posa en un motlle amb sucre cremat al 
fons i es posa en una plata amb aigua al forn no gaire fort, per provar si està cuit es punxa amb 
una agulla prima si surt neta ja es cuit i es treu del fons i es deixa refredar.
Quan es fred es tomba en un plat i es guarneix amb nata, cireres i galetes.
Bon profit.

ALEXIA PARDIÑAS RAMÓN

Coulant de xocolata
- 1,250 Kg de mantega - 35 ous
- 1,250 kg. de xocolata negra (70 % de cacau) - ½ Kg de farina per pa de pessic 
- 625 g. de sucre - 5 paquets de motllos de  paper de alumini

Desfer la xocolata i la mantega al Bany Maria o microones i barrejar-ho tot al mateix bol amb una 
espàtula de silicona. Posar els ous en un bol gran i afegir-hi el sucre, deixatar-ho amb les varilles, 
tot seguit barrejar-ho amb la barreja que hem fet de xocolata i mantega. Finalment hi afegim la 
farina ben fina per tal que no faci grumolls sense parar de batre.  Omplir els motlles que faltin uns 
centímetres per arribar dalt i posar-ho al forn a 200ºC amb ventilador durant 7 o 8 minuts.

XAVIER SANCHEZ CASALS

Duo de quallada i maduixes
Per a 6 persones
- ½ kg. de maduixes - 3 pots de quallada
Salsa
- Fruits del bosc congelats - 5 cullerades de sucre
- ½ llimona - Xocolata líquida per decorar

Descongelar la fruita. Afegir-hi el suc de llimona i el sucre. Triturar fins a obtenir una pasta fina. 
Colar i reservar. Tallar les maduixes  netes i sense cua en llesques fines.
Desemmotllar la quallada i tallar en 4 cercles. Col·locar 1 cercle en el plat, cobrir-ho amb llesques 
de maduixa i ensucrar-ho. Es posa un altre cercle de quallada i tornem a posar-hi maduixes i sucre.
Envoltar-ho amb la salsa, es decora i es serveix. Podem substituir les maduixes per una altra fruita 
fresca, per exemple mango, préssec, etc.
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CARME SAMOS PÉREZ

Escuma de cítrics
Per a 3 o 4 persones
- Suc de 1 – 2 llimes - Suc de 2-3 taronges
- La pell ratllada d’1 llimona i 1 taronja - 75 gr. de sucre  
- 8 gr. de gelatina en pols o 3 fulls - 200 ml. de nata líquida
- 50 gr. de sucre - Melmelada de taronja
- Fruits vermells congeltas

Posar els sucs en un cassó. Afegim-hi la pela ratllada (Reservem una mica per a decorar)
Posem-hi el sucre.  Desfem la gelatina a l’aigua i afegir-l’hi. Coure entre 8-10 minuts. Deixar-ho 
temperar. Mentrestant anem muntant la nata amb els 50 gr. de sucre.
Una vegada freda la barreja de sucs, hi afegim la nata amb molta suavitat per tal que no baixi.
Posem una mica de melmelada de taronja al fons d’un got, l’omplim amb l’escuma i la decorem 
amb els fruits vermells i una mica de la ratlladura de les pells que hem reservat.
Solidificar a la nevera i servir fred.

CLAUDIA DE LEON SALAZAR

Cupcakes de coco
- Ingredients: (per a uns 15 - 16 cupcakes estàndard)
Per a la massa
- 195 gr de farina (Tamissada)
- 1 culleradeta de llevat químic
- 113 gr de mantega (amb sal o sense. Jo sempre utilitzo mantega amb sal)
- 200 gr. de sucre (a la recepta original 300 gr, jo sempre li poso menys sucre que lo que em diuen 
les receptes sobretot si son receptes americanes d’EUA)
- 1 culleradeta d’extracte de vainilla
- 120 ml de llet de coco 
- 4 clares d’ou a temperatura ambient
- 50 gr. aprox. de coco ratllat (si us agrada molt el coco podeu passar-vos una mica)

Per al merengue Italià
- 2 clares d’ou
- 50 gr. de sucre
- 60 ml. d’aigua
S’escalfa el forn a 180º. Escollim les nostres càpsules, però encara no les posem al motlle de cup-
cakes, sempre esperem a que la massa estigui llesta per a posar les càpsules. Així fem que es 
desenganxin dels cupcakes després de coure’ls.

En un bol, tamissem la farina i el llevat, reservem. 
Al bol de la batedora batrem la mantega amb el sucre uns 2 minuts, afegim la vainilla, quan s’hagi 
incorporat, afegim 1/3 part de la farina alternant amb la meitat de la llet de coco, quan estigui ben 
barrejat més farina i la resta de la llet de coco, encara ens quedarà una part de farina. La afegim 
(sempre hem de començar amb farina i acabar amb farina quan es tracta d’alternar ingredients 
secs i líquids). 
Reservem la barreja en un altre bol.
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Al bol de la batedora o amb una batedora de mà muntem les clares fins que estiguin ferms i molt 
blanques a punt de neu.
Incorporem amb moviments circulars les clares a la massa que ja teníem preparada, primer la 
meitat i després l’altra meitat.
Col·loquem la massa a les nostres càpsules i escalfem al forn de 20 a 25 minuts.

Preparació del Merengue Italià:
Posem les nostres clares en un bol i amb la batedora posem a batre a velocitat mitja (Jo li afe-
geixo una cullerada de sucre en forma de pluja quan ja estan blanques per tal que quedin més 
fermes, al mateix temps que posem la batedora en marxa).
Al mateix temps que posem la batedora, ja hem de tenir preparat tot per a l’almívar.
Posem al foc un recipient amb el sucre i l’aigua, que remourem un cop quan encenguem el foc, 
que ha d’estar al màxim, (en aquest moment és quan no podem descuidar-nos ni un segon...
tindrem l’almívar al foc, que triga uns 7 minuts a estar llest, i la batedora en marxa, així que no 
podem atendre a res més).
Quan l’almívar estigui al punt de bola fluixa, fem un petit fil: Quan insertem la paleta i al caure 
l’almívar deixa un petit fil...és el moment!! Ni abans ni després!

S’ha de retirar del foc i s’ha de bolcar al bol on s’estiguin batent les clares… molt poc a poc, que 
si no se’ns cuinaran les clares i ens quedarà una massa de caramel HORROR!!! 
Per a fer el merengue italià també hi ha uns termòmetre que estalvia haver de mesurar la con-
sistència de l’almívar i quan arribi a 120º l’almívar està al punt exacte que necessitem para al 
merengue.
Quan acabem de posar l’almívar, incrementem la velocitat de la batedora i batrem fins que les 
clares es posin molt brillants i fermes.
El merengue s’ha de refredar una mica abans de parar la batedora (jo utilitzo la part de darrera 
de la palma de la mà per prendre la temperatura del merengue, como quan la meva filla prenia 
biberons).
Quan estigui a punt, ho posem en una mànega pastissera amb una  boca d’estrella. Jo utilitzo la 
2M de Wilton...li podem afegir unes perletes de colors o com vaig fer jo, gratinar-los una mica per 
tal que el merengue es dauri...

MERCE TABERNER I COSTA

Puding de iogurt i maduixes
- 3 iogurts naturals - 1/2 litre nata líquida per muntar
- 1 sobre làmines gelatina neutra - Sucre

Per a la melmelada: 
- 1/4 kg maduixes i sucre

En un bol posar aigua freda i submergir les làmines de gelatina perquè s’hidratin, 5 minuts aprox. 
En un bol o cassó mitjà, fer els tres iogurts, la nata i 4 culleres sucre. Batre aquests ingredients 
amb minipimer.
A continuació agafar les làmines de gelatina i posar-les en un cassó d’aigua al foc fins que es des-
facin i tirar a la barreja de iogurt nata i sucre, tornar a batre tot. Posar-ho en un motlle rectangular, 
deixar refredar. Millor fer el dia abans.
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ANA SCHARF

Pastís de rosella
- 250 gr. de mantega - 150 gr. de farina - 150 gr. de sucre
- 200 gr. de roselles - 8 gr. de sucre de vainilla  - 2 culleradetes de llevat
- 5 rovells d’ou - 2 cullerades de llet - 5 clares d’ou
- Aroma d’ametlla amarga

Batre la mantega amb el sucre i afegir la resta d’ingredients poc a poc, els rovells, la rosella, la llet, 
la farina amb el llevat. Batre les clares i barrejar-les amb la massa.
Untar el motlle amb margarina, omplir-lo amb la massa i cuinar a 175º, amb escalfor inferior i 
superior i a mitja alçada uns 35-45 minuts.

TÀNIA ESTEVE

Coca de ratafia acompanyada d’un xarrup 
de ratafia casolana
- 200 gr de farina - 200 gr de sucre
- 1 sobre i mig de llevat tipus “Royal” - 200 gr de panses - 200 gr de nous
- 125 ml de ratafia - 125 ml d’oli - 3 ous
- Sal

Remenar la farina, el sucre i el llevat amb les panses, les anous i la sal. Seguidament  afegir-hi la 
ratafia, l’oli i els ous (prèviament muntar les clares a punt de neu). Posar la massa en una plata i 
enfornar-ho a 160º uns 40 minuts. Un cop acabada decorar-la amb pinyons.

ANA GALLARDO I BERTA TORRES

Lioneses de nata i trufa
- Pasta choux - 130 grs. aigua
- 130 grs. llet - 100 grs. mantega
- 1 pessic de sal - 5 gr. de sucre
- 160 grs. de farina de reposteria - 4 ous mitjans

Per al farciment: 
- Nata - Sucre
- Xocolata

Recepta: Escalfar el forn 180 graus. Escalfar la llet, l’aigua, la mantega i el sucre, afegir la farina de 
cop i remenar i deixar refredar. Afegir els ous d’un en un. Es posa la massa en una màniga pastis-
sera i es formen les lioneses en una safata per anar al forn i coure 30 minuts.
Per al farcit: Es monta la nata i quan quasi està muntada s’hi afegeix el sucre.
Per farcir de trufa: Es posa a escalfar la nata i una vegada calenta s’hi afegeix la xocolada, es deixa 
refredar i ja es pot muntar. Obrim les lioneses i les omplim amb nata i la trufa. Bon profit.
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ELENA KOSIDLO

Pastís de fruita
- 75 gr. mantega  - 75 gr. sucre  - 2 ous
- Vainilla en pols  - Un polsim de sal  - 150gr. farina 
- 1 cu. llevadura en pols  - 2 cu. Llet

Es barregen tots els ingredients fins que quedi una pasta cremosa, tot seguit es posa en una for-
ma rodona i al forn.  Forn: 175º duran 25 minuts 
Quan el pastis està fred s’incorporen les fruites vermelles i es fa una gelatina per donar brillantor. 

PILAR FARRERONS MATEU

Cucurutxos de trufa i nata
- Pasta de full rectangular

Per a la trufa
- 20 gr. de xocolata de cobertura - 1 o 2 rovells d’ou
- 100 gr. de mantega - 150 gr. de nata per muntar
- 3 cullerades de sucre - 2 cullerades d’aigua

Nata muntada: Muntem la nata amb les varilles elèctriques. A la meitat de muntar la nata s’hi 
afegeix sucre llustre. Per ½ litre de nata, cal posar-hi 100 gr. de sucre llustrre Si els volem amb gust 
de maduixa, reduïm els 100 gr. de sucre i afegim Nesquik amb gust de maduixa (2 cullerades 
aproximadament).
Per a la trufa:  Posar al bany Maria la xocolata amb l’aigua i el sucre. Deixar desfer. Treure del foc 
i afegir els rovells d’ou. Remenar amb una batedora petita i tornar-lo a posar al foc sense deixar 
de remenar fins que arrenqui el bull. Treure-ho del foc. Deixar refredar una estona i posar-hi la 
mantega. Barrejar molt bé i refredar del tot (Si tenim pressa, es pot posar a la nevera). Afegir la 
nata muntada. Barrejar amb molt de compte. Omplir la mànega pastissera i farcir els cucurutxos.
Per a fer els cucurutxos: Necessitem motllos en forma cilíndrica. Agafem la pasta de full, l’estirem 
amb el curió i fem tires d’un centímetre aproximadament. Enrotllem-ho. Pintem amb el rovell 
d’ou i el posem al forn a 180º fins que quedin daurats. Farcim amb la trufa i l’altra meitat amb la 
nata. Bon profit.

CRISTINA GIMENEZ LOPEZ/ CLAUDIA SANCHEZ GIMENEZ

Tiramissú
- Melindros - Ous - Xocolata negre
- Cafè - Mascarpone - Sucre

En un bol posarem dos clares d´ou  i les muntem a punt de neu.  En altre bol barregem 4 rovells 
d´ou amb el sucre i el mascarpone (opcional 1 got de amaretto).  Per últim afegim les clares d´ou 
montades. En una safata posem els melindros sucats amb cafè, un al cantó de l´altre, i una capa 
de la massa que hem preparat amb el Mascarpone. Després una altra capa de melindros i una 
altra de massa, per acabar ho cobrim tot amb xocolata en pols (Nesquik) i a la nevera.
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LILIANA ARMAS MONTERO

Toca Gelada
- Gelatina - Llet Ideal - Colapiz
- Sucre - Purasno - Farina
- Ou - Llevat - Iogurt
- Taronja - Oli

Per a la coca:
Batre les clares. Afegir la farina, el iogurt, l’oli i el llevat i una mica de ratlladura d’una llimona. Posar-
ho a 170º al forn.
Untem el motlle d’oli per posar la gelatina fosa i freda.
Preparar la gelatina i posar-la a la nevera.
Quan estigui quallat, posar-hi durasno en rodanxes i després posar més gelatina a refredar. 
Quan estigui fred, treure-ho de la nevera.
Tallar la coca en 3 parts i posar una part per sobre de la gelatina.
Agafar gelatina, posar-la al colapiz i refredar.
La llet Ideal ha d’estar ben freda al congelador.
S’agafa la gelatina i es bat amb la llet fins que agafi un punt d’espessor.
Es posa una capa d’aquest preparat sobre la coca i es tapa amb una altra capa de coca. Es torna a 
posar una altra capa del preparat i una altra de coca i es deixa a la nevera.
Desemmotllar i menjar

MARTÍ ROVIRA I SERGI PRIETO

Brunyols de mojito
- 1 quilo de farina
- 450 grams de sucre
- 4 ous
- 50 grams mantega
- Pela de dues llimones ratllades
- 1 gotet tamany de iogurt de mojito (amb alcohol o sense)
- Mig gotet tamany de iogurt d’oli de girasol
- 2 sobre i mig de llevat en pols
- Sucre glaç per decorar
- Colorant verd Wilton (si els voleu verds)

Amb la farina i el llevat farem un volcà sobre el marbre. Al mig hi posarem la resta d’ingredients i 
amassarem fins aconseguir una pasta que no s’enganxi als dits. Si cal, hi afegirem una mica més 
de farina. Amb l’ajuda del corró estirarem porcions de massa i les tallarem en forma de triangle. 
Els fregirem amb oli ben calent fins que tinguin bon color. Una vegada freds, hi tirarem sucre glaç 
per sobre.
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MERCÈ CASALS

Sushi de garnatxe de xocolata i
caviar de taronja
Per a 15 persones: 
Per a l’arròs: 
- 150g arròs rodó - 375ml de llet
- 90g de sucre - Escorça de taronja 
- Canyella en branca.

Per a la crêpe: 
- 1 ou - 200ml de llet
- 25g de sucre - 60g de farina
- 2 cullerades soperes de cacau pur en pols.

Per al farcit: 
- Rodelles de taronja confitada
- Garnatxa de xocolata a la taronja: 100g de nata de muntar, 200g de xocolata fondant, 1/2 culle-
radeta de ratlladura de pela de taronja i 2 cullerades de cognac.

Caviar de Taronja: 
- 50ml de suc de taronja filtrat - 100ml de almívar de confitar les taronges 
- 2g d’agar-agar - oli de girasol (molt fred)
- gel - 1 biberó de cuina o similar per poder fer les gotes. 

Preparació de l’arròs: Rentar l’arròs amb les mans, canviant l’aigua fins que surti neta (8-9 vegades).
Coure l’arrós amb la llet, el sucre, la canyella i l’escorça de taronja. Coure 15’ a foc baix des de que 
comença a bullir. Passat aquest temps, deixar reposar tapat durant 15’ més.
Airejar l’arròs. Posar l’arròs en una plata remenant amb una cullera de fusta mentre es venta amb 
un ventall. Reservar.

Preparació de les Crêpes: Barrejar els ingredients i preparar les crêpes en una paella amb una mica 
de mantega. (Surten 4 de 26cm)

Preparació del garnatxa de xocolata a la taronja: Escalfar la nata i la xocolata feta trossets en un 
cassó sense deixar de remenar fins aconseguir una barreja homogènia. Retirar del foc i afegir la 
ratlladura de taronja sense la part blanca i el cognac. Barrejar bé, reservar i refredar fins que es 
pugui treballar amb mànega. Reservar una part per al farcit i formar amb la resta cassoletes per 
posar-hi el caviar de decoració.

Preparació del Caviar de Taronja:
Introduir l’oli en un bol al congelador com a mínim 30’.  Barrejar l’agar-agar amb el suc de taronja 
fred amb les barilles fins a dissoldre’l. En un cassó posar l’almívar a escalfar. Quan està calent, afe-
gir el suc de taronja amb l’agar-agar i remenar continuadament i portar-ho a ebullició durant 2’ 
sense parar de remenar. Retirar del foc i esperar uns minuts perquè no estigui tant calent. Passar 
al biberó.
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Treure l’oli del congelador i posar el bol d’oli a sobre d’un recipient ple de gel per mantenir el fred.
Deixar caure gota a gota la preparació del biberó sobre l’oli ben fred i es formen les perles de 
caviar.
Filtrar l’oli i en el colador, obtindrem el caviar, que rentarem amb aigua abundant per eliminar les 
restes d’oli.

Preparació del sushi d’arrós: Retallar les crêpes en forma rectanguar o cuadrada i posar-les sobre 
l’esterilla de bambú per a sushi. Cobrir la crêpe amb l’arrós, tenint en compte de deixar lliure una 
tira al final per poder tancar. Al principi per on es comença a enrotllar, posar un cordó de guirlatxe, 
unes tires de taronja confitada i un altre cordó de guirlatxe. Començar a enrotllar fent una mica de 
pressió fins a formar un rull. Reservar a la nevera fins al moment del muntatge del plat.

Muntatge del plat: Tallar el rulls de sushi en porcions de 2cm mullant el ganivet amb aigua cada 
vegada que es talla. Posar en un plat les porcions de sushi i a sobre de cada porció una cassoleta 
de garnatxa que haurem preparat. Posar caviar de taronja dins de les cassoletes i servir.

CRISTINA CALLADO

Crespells Lina
- 250 g. de sucre en pols - 250 g. de llard
- 3 vermells d’ou - 1 ou sencer
- 1 got petit (de vi) de suc de taronja - 1 got petit (de vi) d’oli d’oliva
- La pell d’1 llimona ratllada - 1 kg de farina

En un bol hi posem el sucre, el llard, el vermells d’ou, l’ou sencer, la ratlladura de pell de llimona, 
l’oli i el suc de taronja. Barregem  bé amb una cullera i amb la mà. Afegim la farina a poc a poc i 
amassem amb la mà fins formar una massa ben homogènia.
La massa es deixa reposar una estona i després se n’agafen bocins o petites boles. Es deixen da-
munt de la taula  i s’aprimen fins que es té una massa estesa d’un gruix de mig centímetre. Amb 
els motlles (motlles petits de galetes) es retallen les formes dels crespells sobre la massa estesa 
i es posen dins una llauna o safata que prèviament hem untat amb oli d’oliva o sobre un paper 
vegetal per tal que no s’enganxin.
S’introdueix la safata al forn escalfat a 180º o 200º.  Un cop dins fixem la temperatura a 160º du-
rant uns 20 minuts. Es vigila el forn fins que els crespells agafen un to daurat, es treu la safata i els 
posem a refredar sobre un plat o un taulell.
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Ctra. Sta. Cristina a Castell d’Aro, km. 1,7
Tel. 972 83 75 26 / Fax. 972 83 75 27

www.mastorrellas.com info@mastorrellas.com
17246 Santa Cristina d’Aro

XXII MOSTRA DE 
TASTETS DE

CUINA CASOLANA
SANTA CRISTINA D’ARO

Dissabte 7 de juny de 2014 al Pavelló d’Esports
Obertura de portes: 21.00h . Inici Mostra: 21.30h

Venda anticipada de tiquets:   - Boutique Romy   - Carnisseria Deulofeu   - Forn de pa M. Pijoan

Ajuntament de Santa Cristina d’Aro Diputació de Girona
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C/ Monturiol cantonada C/ Jacint Verdaguer

Tel. 972 83 62 70 / Fax. 972 83 59 00

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 83Tel. 972 83 62 70


