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XXIII MOSTRA DE TASTETS DE CUINA CASOLANA
Santa Cristina d’Aro, maig de 2015

Un any més! Els temps passa ràpidament i ja tenim aquí la Mostra de Tastets de 
Cuina Casolana, en la seva edició número vint-i-tres.

En el decurs d’aquests anys, centenars de persones ens han ofert el bo i millor de 
la cuina casolana. A la Mostra de Santa Cristina hi han desfilat plats de tota mena, 
des dels més tradicionals –provinents de receptes molt antigues- fins a les cremes 
i escumes més agosarades, pròpies de la cuina del moment. Consta que cada par-
ticipant s’hi ha esforçat al màxim i que, en el seu afany de superació, any rere any 
hem vist evolucionar els treballs fins a nivells inimaginables.

L’organització també ha experimentat els canvis necessaris per adaptar el format al 
pas del temps i a les preferències del públic. En conjunt, podem dir amb fermesa 
que la Festa s’ha convertit en un clàssic, amb bona salut per mirar endavant.

Tot  plegat fa que ens en sentim orgullosos i ens empeny a donar-hi tot el suport. 
També desitgem agrair, un cop més, la bona feina de tothom qui hi col•labora, des 
dels organitzadors fins a tots els assistents.

Vet aquí un altre seguit de receptes amb els secrets més ben guardats de tots els 
plats que es presenten. Segur que faran les delícies de tothom qui s’atreveixi a pre-
parar-los.

Molt bona mostra i que sigui per molts anys!

JOSEp LLENSA ROCOSA
Alcalde de Santa Cristina d’Aro
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AntòniA CArrAsCo

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

Pere GimbernAt PujAdAs

Carxofes farcides amb peus de porc i gambes
- Carxofes
- Peus de porc
- Gambes
- Llimona
- Ceba

Arreglarem les carxofes i les carrarem de la punta. Les bullim amb aigua, sal i llimona. Un cop cuites, 
les posarem en una escorredora a refredar.
Els peus de porc, precuinats, tallarem la polpa a trossets petits i els reservarem.
En una paella posarem un raig d’oli d’oliva i hi saltejarem les gambes. Les reservem. Un cop fredes, 
traiem els caps i les cloves i les tallem a talls petits.
Colarem l’oli i el tornem a posar a la paella. Si cal n’hi posem més.
Sofregim la ceba, que prèviament haurem trinxat.
Un cop estigui rosseta, hi afegim els bocins de peus de porc i de gambes, hi donem uns tombs i 
separem.
Agafem les carxofes, les obrim del mig i les omplim amb el farcit, tapant amb una mica de beixamel. 
per sobre hi posem un pols de formatge ratllat i ho gratinem.
Acompanyem amb una gamba sencera

mArC reGinCós sAlA

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

 
- Oli
- Sal
- Pebre
- Beixamel
- Formatge ratllat
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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.

PilAr Gázquez esquivA

Peus de porc amb gambes
- 2 peus de porc amb gambes - Una mica de xocolata negra
- 8 gambes - Sal
- 1 ceba grossa i 1 de petita - Pebre
- 2 alls sencers - Julivert
- 6 ametlles torrades - Oli
- 6 avellanes torrades - Llorer
- 1/2 galeta - 1 cullerada sopera de tomàquet sofregit

Poseu els peus de porc tallats per la meitat en una olla a pressió i cobriu-los amb aigua, poseu-hi la fulla 
de llorer, sal i pebre, una cabeça d’alls i la ceba petita i deixeu-ho bullir durant aproximadament ½ hora.
A part, en una cassola, poseu oli i la ceba picada, poseu sal i sofregiu-la.
Prepareu la picada dels alls pelats d’una cabeça i el julivert i una mica de sal, afegiu la picada a la ceba 
i acabeu de sofregiu-ho tot. Finalment afegiu el tomàquet.
Quan els peus ja estiguin cuits afegiu-los al sofregit amb la meitat del suc de la seva cocció i que es 
vagin fent durant ¼1/4 d’hora.
Saltegeu les gambes a part i introduïu-les als peus.
Per últim, fer la picada de les ametlles i avellanes pelades, galeta i xocolata i aboqueu-la a la cassola 
també. Acabeu de coure-ho durant ¼ 1/4 d’hora més, tasteu-ho i, si cal, rectifiqueu-ho de sal i pebre. 

viCtòriA GArCiA solAno

Albergínies amb beixamel
- Albergínies
- Tomàquet
- Carn picada
- Llet
- Mantega
- Farina
- Ceba
- Formatge ratllat

Es renten les albergínies.
Es parteixen per la meitat
Es posa oli a la paella i s’hi passa una mica l’albergínia...que no quedi molt cuita.
Es posa la ceba una mica rasa i s’hi afegeix la carn picada, una capa sobra l’albergínia i sobre la beixamel, 
el formatge i al forn.
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Kerstin Peter

Pollastre amb salsa amb blat tendre
- 3 o 4 Cuixes de pollastre  - Pebrot mòlt dolç
- 2 pastanagues tallades a tires - Pebrot mòlt picant 
- 1 ceba gran trossejada   - Sal 
- 2 dents d’all trossejats  - Pebre 
- Oli d’oliva

Salpebrem el pollastre net (Amb pell). Hi afegim el pebrot mòlt.
En una cassola ampla hi escalfem oli d’oliva.
Hi afegim els talls de pollastre per tal que es vagin daurant.
Afegim directament ceba, pastanaga i alls per a daurar-los també durant 10-15 minuts.
Un cop daurat hi afegim uns gots d’aigua calenta, tapem  l’olla i la deixem a una potencia mínima / mitjana 
entre 30 i 45 minuts.
Traiem els trossets de pollastre per a espesseir la salsa amb la Maicena i hi tornem a abocar el pollastre
S’acompanya de blat tendre cuinat 10 minuts en aigua salada

merCè CAsAls 
Crema Catalana de foie i carquinyolis de bacó
Per a 8-10 persones   Pel carquinyoli:
- 400 gr. de foie   - 500 gr. de farina de força  
- 390gr. de nata líquida   - 10 gr. de llevat
- 1 vainilla   - 4 ous
- 10 g. de sal   - 250 gr, de bacó fumat
- 5 gr. de sucre
-½ canyella

Per a la crema:
Tamissar el foie i reservar.
Infusionar la nata amb la vainilla i la canyella.
Deixar refredar tapat amb film per tal que no es perdin els aromes, colar i afegir-hi la resta d’ingredients.
Posar-ho en recipients aptes per a coure al vapor i coure a 85º durant aproximadament 5 minuts fins a 
semi-quallar.
Pels carquinyolis:
Tallar el bacó  i passar-ho per la paella, i colar.
Barrejar tots els ingredients i amassar formant barretes. Pintar-les amb ou i enfarinar. Coure a 180º durant 
15 minuts.
Retirar del forn i tallar en llesques. Tornar al forn 5 minuts més fins que quedin cruixents.
Presentació:
Es posa sucre a sobre la crema. Es cremar amb un bufador. Es posen carquinyolis per sobre i es decoren 
amb uns brots, fulles fresques i fruita.
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mª rosA PijoAn 

Mandonguilles amb sèpia i gambes
- Carn de porc i vedella
- Cebes
- All i julivert
- Sépia
- Gambeta
- Ametlles
- Vi blanc

Fer un generós sofregit de ceba sense pressa.
Sofregir la sépia salpebrada amb un raig de vi blanc.
Fem les mandonguilles, les enfarinem i marquem a la paella.
Posem a la cassola el sofregit, la sèpia, aigua o fumet i que cogui tot una estona.
A continuació hi posem les mandonguilles i la picada
d’ametlles i all.
Cinc minuts abans de retirar-ho del foc, hi afegim les gambes.
 

AntoniA CodinA

Calamarsets a la marinera
- Calamars ( mida petita)
- Ceba
- Oli
- Vi negre
- Farigola
- Sal

Es netegen els calamars deixant la tinta i la pell.
Es posa la ceba en una cassola amb oli d’oliva. Es deixa estovar. Quan esta tova s’hi afegeix un raig de 
vi negre i un polset de farigola. 
S’hi afegeixen els calamarsets amb la seva tinta. 
Afegim la sal. Es posen al forn tapats durant una mitja hora, fins que la ceba queda desfeta i el suc espès 
i negre.

CArmen Pérez i evA ArCAs

Suquet de peix
- Lluç
- Gambes
- Musclos
- Patata
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Es fa un fumet de peix, un sofregit de ceba, tomàquet i una picada.
Es posa el lluç amb farina i es fregeix.
Es cou la patata amb el fumet i s’afegeix el lluç, les gambes i els musclos durant 20 minuts

miquel royo domèneCh

Cargols amb sépia
- Cargols - All          
- Ceba  - Julivert     
- Tomàquet   - Pebre  
- Oli - Sépia   
- Sal - 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.

joseP CruAñAs

Mar i Muntanya
Per a 4 persones                                                                                       
- 8 escamarlans
- 8 llagostins  - ¼1 ceba tallada a daus petits        
- 2 sèpies mitjanes  (Netes i tallades) - 4 tomàquets pelats i aixafats 
- 1 pollastre (A quartos)   - 1 farcellet d’herbes 
- 1 conill (A quartos)  - 2 copes de conyac   
- 1 botifarra de perol  - Oli 
- 1/4 de kg. de rovellons - Sal pebre 
Per a la picada: 15 ametlles torrades /1 presa de xocolata negra / 2 grans d’all
A la vigília: Saltejar amb oli, per separat:
Sépia (reservar) / Escamarlans (reservar) / Llagostins (reservar) / Pollastre (reservar) / Conill (reservar)
Al mateix oli, fregir la ceba uns 20 minuts. Afegir la tomata i deixar-ho 10 minuts. Afegir-hi el pollastre i el conill – ja saltejats 
– i escalfar uns 5 minuts.
Flamejar amb el conyac calent i encès i, quan s’apagui, afegir-hi 1 got d’aigua, un farcellet d’herbes i la sépia. Posar-ho a 
foc baix durant 1 hora. Deixar reposar la cassola durant la nit.
A l’endemà:
Fregir els bolets uns 10 minuts i abocar-ho a la cassola. Desfer la botifarra i abocar-ho a la cassola. 
Barrejar i escalfar uns 15 minuts.
Fer una picada amb alls, ametlles i xocolata i tirar-la a la cassola. Coure-ho tot uns 5 minuts.
Afegir els escamarlans i llagostins.
Comprovar sal i pebre i coure uns 5 o 10 minuts més.
Servir acompanyat d’un bon vi blanc de l’Empordà.

Bon profit.
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olGA tryfovA

Calamars guisats amb patates
Per a 4 persones
- 4 calamars (Mitjans) - 2 patates grosses (Tallades a daus)
- 2 cebes - 1 got de vi blanc
- 1 pebrot verd - 1 copa de conyac
- 1 pebrot vermell - Sal
- 1 bitxo - Pebre
- 3 grans d’all - Oli d’oliva
- 1 decilitre de salsa de tomàquet  
- 1 ½1/2 litres de fumet de peix

Netejar i tallar els calamars
Triturar les cebes i els alls, salpebrar i fregir amb oli 5 minuts.
Afegir-hi el llorer, els pebrots a daus i el bitxo i fregir 5 minuts més.
Posar-hi els calamars tallats a daus, barrejar i deixar-ho coure 3 minuts.
Afegir-hi les patates i la salsa de tomàquet, el vi i el conyac. I deixar-ho 5 minuts al foc.
Quan l’alcohol i el vi s’hagi evaporat, s’hi posa el fumet i es deixa coure 20 minuts. 
Comprovar la cocció de les patates i la textura de la salsa i, si cal, afegir-hi un xic més de fumet o d’aigua.
Comprovar sal i pebre i servir.

ibAn CAstells boj

Marmitako d’en Juan (Purè de patata trufada 
amb tonyina marinada i salsa Marmitako)
- Patates - Ceba - Mantega
- Oli de trufa - Pebrot verd - Sal
- Tonyina - All - Oli d’oliva 
- Salsa de soja - Tomàquet natural - Pebre
- Taronja - Vi blanc

Per al purè de patata trufada:
Pelar i bullir amb sal les patates amb abundant aigua.
Una vegada bullides, colar-les i, amb l’ajuda d’unes varilles desfer-les amb una mica d’oli i mantega.
Afegir l’oli de trufa i reservar. 

Per a la tonyina marinada:
Netejar i tallar la tonyina a trossos rectangulars. Salpebrar i marcar cada tros pels quatre costats, deixant-
la rosada per dins.
A continuació posar-la en una safata i afegir la marinada feta amb salsa de soja i suc de taronja, i deixar-ho 
reposar durant trenta minuts. Treure-ho i reservar en un paper absorbent.
 
Per a la salsa Marmitako:
Pelar, tallar i sofregir l’all, la ceba i el pebrot verd.
Una vegada sofregit, afegir tomàquets pelats i tallats, i regar amb vi blanc.
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Tot seguit afegir l’espina de la tonyina i cobrir amb aigua.
Deixar-ho coure tot durant trenta minuts, colar i lligar la salsa amb una mica de mantega.

Muntatge: Posar una mica de purè de patata, posar un tros de tonyina i cobrir tot amb una mica de salsa 
Marmitako.

ivAn i lAiA mulÀ

Triangles de bolets amb foie
- 50 grs. d’oli d’oliva
- 1 gra d’all
- 200grs. de bolets
- 100 grs de ceba
- Sal
- Pebre
- 100 grs. Foie
- 1 paquet de pasta brick
- 1 rovell d’ou
 -
Trossejar els bolets, el foie i la ceba. Posar tots els ingredients del farcit en el vas de la Thermomix 
excepte el foie i programar 5 segons, velocitat 3. A continuació programar 4 minuts, tº 100ºC i velocitat 4.
Deixar refredar i afegir el foie i programar 5 segons, velocitat 3.
Tallar la pasta brick en tires i pintar-les amb rovell d’ou. Posar una petita quantitat del farcit preparat en 
un extrem de la tira i plegar-la sobre si mateix formant un triangle.
Col•locar els triangles al forn a 200ºC durant 10 minuts.

Bon profit!

soniA Pujol

Varietat de quiche:
D’espinacs i salmó fumat
De carbassó i formatge de cabra
De porros, emmental i bacó
•Per la massa: : 250 grams de farina, 125 grams de mantega en pomada, 2 ous frescos, sal

*Farcit d’espinacs i salmó fumat: 100 grams salmó fumat, 250 g d’espinacs congelats, 50 g de formatge 
tipus Philadelphia, 3 ous, 100 ml de llet evaporada Ideal, nou moscada, sal.

*Farcit Carbassó i formatge de cabra:1 ceba grossa, 1 carbassó gros, 50 grams formatge tipus Philadel-
phia, 3 ous, 100ml llet evaporada ideal 1 “rulo” de formatge de cabra.

*Farcit Porros, Emmental i bacó: 3 porros, 50 grams formatge tipus Philadelphia, 3 ous, 100ml llet evapo-



rada ideal, 70 grams formatge ratllat emmental, 100 grams bacó.

Prepararem la pasta brisa que ens servirà de base per les quiche. Farem un volcà amb la farina i hi posa-
rem enmig la mantega en pomada, els ous i la sal. Ho barrejaré, tot fins aconseguir una massa homogènia 
i elàstica.
La deixarem reposar a la nevera mentre preparem els farcits. La estirarem i farcirem els motllos rodons 
engrassaré amb mantega i enfarinats.

*Farcit d’espinacs i salmó fumat: Bullirem els espinacs i els deixarem escórrer fins que perdin tota l’aigua. 
Els passarem per la paella. Picarem els espinacs amb el formatge, els ous, la nou moscada, la sal i la llet. 
Hi afegirem la meitat del salmó tallat a talls petits. Ho posarem sobre la massa estirada en un motlle rodó 
i hi posarem la resta de salmó a sobre per decorar.

*Farcit Carbassó i formatge de cabra: Sofregirem la ceba laminada. Quan comenci a agafar color hi posarem 
el carbassó tallat a talls petits. Un cop cuit, picarem la ceba i el carbassó amb la resta d’ingredients, ex-
cepte el formatge de cabra de rulo. Posarem el farcit sobre la massa emmotllada i hi posarem el formatge 
de cabra a rodelles pel damunt.

*Farcit Porros, Emmental i bacó: Sofregirem el bacó i en traurem l’excés de greix. Hi afegirem els porros 
tallats petits. Un cop cuit, ho picarem amb la resta d’ingredients. Posarem el farcit sobre la massa estirada.
Deixarem coure les quiche al forn preescalfat a 180 graus uns 25 minuts.

frAnCesC fArGAllo i sArA fArGAllo Pujol

Calamarsons en Salsa Americana
- 250gr de ceba  -1 cullerada de sucre
- 100 grams de crancs, - 750gr de calamars 
- 1 gra d’all - brou de peix, 
- 50gr d’oli d’oliva - 1 got de conyac 
- 200gr de tomata natural triturada 
- Sal i pebre al gust, 

Netejarem bé els calamarsons. En una cassola sofregirem bé els crancs, prèviament salpebrats
Flamejarem el conyac i hi afegirem la tomata i hi afegirem una mica de sucre per eliminar l’acidesa. Ho picarem 
amb el “pimer” i ho passarem pel colador xinès. Sofregirem la ceba ratllada i l’all. Hi afegim els calamarsons. Al 
cap de 1o minuts i posem la tomata amb la salsa dels cra
ncs i deixem reduïr fins qua ens agafi la textura que ens agradi. Hi podem afegir brou de peix.

mArGAritA Cots

Pops amb ceba
- Popets - Alls
- Oli - Julivert
- Cebes - Sal
- Tomàquet - Pebre
- Vi blanc - Canyella



14

Fregir els popets durant 4 minuts aproximadament. Passar la ceba tallada a tires fines en una paella 
amb oli,  quan estigui quasi cuita afegir-hi l’all, el julivert i una mica de tomàquet. A continuació amanir els 
popets amb sal, pebre i canyella i tirar-lo a la paella amb una mica de vi blanc. Deixar-ho coure fins que 
quedin ben tous. 

AiChA el bouKrissi

Tajin de xai
- Carn de xai tallada a trossos petits - Oli d’oliva
- Ceba - Sal
- Canyella en pols - Pebre
- Sucre - Colorant alimentari
- Gingebre - Ametlla
- Julivert

L’ametlla es posa amb aigua calenta i es treu. Es fregeix amb oli i es reserva.
Es couen les cebes al vapor, amb canyella i sucre
Es barregen la resta d’ingredients (Carn, oli, sal, gingebre, julivert) i es couen 
Es barregen els ingredients.
S’afegeix l’ametlla i ja es pot servir.

GemmA mArtínez fArreGut

Pollastre amb botifarra
- Ales de pollastre  - Alls
- Botifarra prima - Oli
- Ceba - Vi ranci o brandi
- Llorer

Posar al foc en una cassola de fang  l’oli d’oliva. Un cop calent, es posen les botifarres (Tipus salsitxa) 
… es dauren volta i volta per agafar  gust de l’oli.
A continuació, posar els trossos de pollastre (En aquest cas les ales trossejades), a mitja cocció, afegim 
les botifarres, la ceba, el llorer, un cap d’alls i un raig de vi ranci o brandi.

esteve sAGuer PrAt

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

Es bull el pop amb el llorer, tomàquet, ceba i all fins que sigui tou (Depèn del pes). 
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Es reserva verdura.
Apart es bullen les patates amb pela. 
Quan tot és al punt es talla el pop ben prim, les patates es pelen i tallen un gruix de no més d’un dit i 
es posa pop al damunt.
Es condimenta amb la sal, pebre vermell i oli. Es pot acompanyar verdura. 
Donar un cop de forn 1 minut abans de servir.

joseP XifrA

Pastís de peix amb salsa de pebrot
- 1 llauna pebrots piquillo - 150 gr. filet de lluç
- 1/2 ceba  - 4 ous
- 200 gr. gamba pelada  - 200 ml. nata liquida

PER A LA SALSA: - 1 Llauna pebrots piquillo 

Ceba picada, pebrot picat, lluç desfilat, salpebrar-ho
En una paella amb oli fregir ceba, afegir pebrot, lluç i gambes. no coure totalment.
En un bol, batre ous i barrejar-hi la nata líquida.
Barrejar-ho tot i en un motlle al forn al bany maria a 160º 45 minuts. (varia en funció del forn i si es amb 
ventilador ...)
Punxar-ho per si es cuit o no.
Salsa: en una paella fregir una mica els pebrots i batre amb el minipímer.
i .....
BON PROFIT

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 tomàquet 
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.



16

Com ja tindrem els cargols nets i bullits, els afegim a la cassola,
Rectificar de sal i pebre al gust.

mArtA ArCAs

Pollastre al Curri amb arròs Basmati
- Pit de pollastre
- Ceba
- Xampinyons
- Nata liquida
- Curri

Per fer el sofregit: es talla la ceba i es fregeix.
Un cop cuita, posem el pollastre tallat en daus amb el mateix oli. 
El retirem quan estigui daurat.
Adjuntem la ceba, el pollastre i els xampinyons i s’hi posa la nata liquida.
Per fer la salsa hi posem el curri al gust.

isAbel AymeriCh

Montaditos
-Llesques de pa petites

-Qualsevol cosa que vulguis posar al damunt. Fes volar la teva imaginació: Tonyina, Salmó, Paté, Format-
ge.... i per decorar, olives, cogombres petits, pebrot...

montse CAmA

Salsitxes amb gambes al platillo
- 4 salsitxes - 1 grapat d’ametlles
- 4 gambes - 1 ramet de julivert
- 1 llesca fina de pa - Aigua
- 1 all - Oli
- 3 ó 4 tomàquets - Sal

Poseu una cassola al foc amb oli.
Hi fem fregir la llesqueta de pa que guardareu.
En el mateix oli hi fem sofregir les salsitxes i les gambes que també reservarem.
A continuació hi fem el sofregit, amb la meitat dels grans d’all ben picats i el tomàquet pelat i ben picat.
Quan sigui com una confitura ho mulleu amb aigua i hi afegim les salsitxes i les gambes.
Ho tapem i ho deixem fent xup-xup.
Uns minuts abans de treure-ho del foc hi afegim una picada feta amb el pa fregit, les ametlles, la resta 
dels alls i el julivert.
Tasteu-ho i rectifiqueu-ho de sal.
És un plat que millor fet d’un dia per altre.
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montse sAlA

Vedella amb bolets

CArme soler

Tastets de pernil
- Diferents tipus de pernil

hAwA diAllo

Cuscús amb carn de vedella
- Carn de vedella - Patates
- Ceba -- Cuscús 
- Alls - Oli d’oliva
- Avecrem  - Mantega 
- Pebrot vermell  - Fruits secs
- Macedònia de verdures

Poses la carn en una paella, la barreges amb l’oli i alls, pebrot, avecrem, ceba, tot picat. Afegeixes un xic 
d’aigua i ho barreges tot 15 minuts a la paella.
El cuscús:
Oli, aigua i cuscús en un bol. Es cou al vapor durant 20 minuts. Afegeixes mantega i ho tornes a posar al 
vapor 20 minuts més. Altre cop s’agfegeix mantega i fruits secs i ho tornes a posar 20 minuts més. 
Es presenta el cuscús en un plat i la carn al voltant

dolçA CodinA i joseP deulofeu

Filets de porc duro farcits amb bolets
- 1 filet de porc duro-  Ceba
- Carn de botifarra amb bolets-  Un got de vi blanc
- Bolets confitats - Sal 
- Cansalada - Pebre

Obrir el filet ben pla i esparracar-hi una botifarra de bolets.
Afegir un quants bolets més.
Enrotllar i lligar amb una mica de cansalada salada.
Rostir al forn amb força ceba i un got de vi, i també una mica d’ oli i sal durant aproximadament 3/4 d’ 
hora.
Deixar refredar i tallar-ho. 
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Amb la ceba I el seu caldo, fer la salsa, passant-ho per el xino.

joAn vilAnovA terrAssenCh

Lasanya de verdures
- Nou moscada Per la lasanya:
- Espinacs - Farina
- Albergínies - Formatge
- Carbassó
- Pinyons
- Plaques d’espinacs
Posar a bullir les plaques per la lasanya.
Mentre refreda, posar en una paella les albergínies, els espinacs i els carbassons.
Quan estan cuits preparar una beixamel.
Muntar el plat i servir

teresA moreno denGrA

Pebrots del piquillo farcits de brandada de 
bacallà
- 1 llauna de pebrots del “piquillo” (18/20 peces)
- 400 grs. de bacallà dessalat per brandada
- 1 cabeça d’alls
- 1 got d’oli
- 1 ampolla de crema de llet
- Formatge ratllat

En un cassó, posar l’oli i els alls al foc, quan estan torrats els traiem.  
S’escalfa en un cassó mitja ampolla de crema de llet.
En una cassola, posem el bacallà i  tot seguit anem tirant a poc a poc l’oli calent  alternant amb la crema 
de llet calenta i es va remenant fins que el bacallà s’hagi begut l’oli i la crema de llet.
Triturem amb la batedora  fins que quedi una pasta fina.
Finalment, s’omplen els pebrots i aboquem per sobre la resta de crema de llet amb un pebrot triturat, 
el formatge ratllat i es posa al forn a gratinar.
Es pot acompanyar amb unes torradetes.
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riCArd fernández díez

Roastbeef
- 3 kg. peça sencera per rostir lligada Per a la salsa:  Per decorar: 
- 150 gr. Llard de porc  - El suc de rostir la carn. - Mezclum
- C/S Romaní sec  - Mostassa de Dijon  - Pinyons torrats
- C/S Farigola seca  - Oli d’oliva  - Cibulet picat
- Sal
- Pebre

Salpebrem la carn, amb les mans, enganxem el romaní i la farigola.
Desfem la llard de porc i rostim la carn a foc fort.
Passem la carn amb el suc en una safata per el forn. Ho acabem de rostir al forn a 180 graus durant 25 
minuts.
Reservem el suc i refredem la carn a la nevera durant 6-8 hores, fins que quedi ben freda.
Elaborem la salsa fent una vinagreta amb el suc de la carn, la mostassa i l’oli.
Un cop freda la carn la tallem ben fina, decorem amb el mezclum, la salsa i el pinyons.

montse soPo i mAite bArCeló

Sépia amb mandonguilles 
- 500 gr de carn picada de vedella i porc
- 1 sépia
- Tomàquet triturat
- 1 ceba
- Oli d’oliva
- Farina
- Pa ratllat
- Brandi 
- Pèsols 
- Caldo de carn
- Sal

- Formar pilotilles amb la barreja de carns
- Arrebossar les pilotilles amb farina i després amb pa ratllat. Es fregeixen en una cassola
- En una altra cassola, fregim la ceba amb oli, quan estigui transparent , afegim la sépia a trossos.
- Incorporem 100 ml de brandi i deixem reduir 
- Afegim 2 cullerades de tomàquet triturat i 1 cullerada de sucre.
- Incorporar un gotet de caldo (200 ml). 
- Quan bulli, afegir les pilotilles i els pèsols.
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ester roCAs

Pastís de formatge
- 125 g de mantega
- 250g sucre
- 4 ous
- 1Kg de formatge fresc ( 4 terrines de Danone)
- 4/5 cullerades de sèmola de blat
- ½1/2 paquet de llevat en pols
- ½1/2 vaina de vainilla  
- ½1/2 pela de llimona ratllada

Treure la mantega 1 ó 2 hores abans de la nevera i escalfar el forn
Batre la mantega amb el sucre i afegir un per un els ous.
Afegir la pera de llimona i la vainilla.
Un cop  batut s’hi afegeix el formatge fresc, la sèmola i el llevat, remenant-ho tot fins a tenir una massa 
homogènia.

Untar el motlle de 24 cm amb una mica de margarina, tant per la base com per les parets i bolcar-hi la 
massa.

Col•locar el motlle al forn a la segona graella a una temperatura recomanada de 170-180ºC.                          
Temps de cocció 60 a 90 min. 
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XAvier sAnChez CAsAls

Bombons de Mascarpone amb cava
- 100gr. de Mascarpone - 50 gr. de xocolata fondant
- 75 gr. de nata per muntar - 2 cullerades de crocant d’ametlles
- 3 cullerades de sucre - Cava

Batre el Mascarpone juntament amb la nata i el sucre. Posar-ho en motlles de la mida i formes desitjats 
i congelar (Unes 3 hores).

Preparar la cobertura, deixar temperar una mica, desemmotllar els bombons i banyar-los en la xocolata. 
Posar-hi el crocant per sobre i tornar-lo al congelador.

Treure 5 minuts abans d’emplatar i servir amb una copeta de cava ben fresc.

CArme sAmós Pérez

Mouse de Tiramisú
- 65 gr. de sucre Reducció de cafè:
- 25 ml d’aigua - 1 / 2 litre d’aigua
- 3 rovells - 3 cullerades de cafè soluble
- 3 fulls de gelatina - 10 cullerades de sucre
- Cacao en pols - Pa de pessic
- 250 gr. de Mascarpone
- 175 gr. de nata líquida per muntar

Posar l’aigua amb el sucre en un cassó al foc durant dos minuts fins a obtenir un almívar i reservar.
Batre els rovells fins a doblar el volum i blanquejar.
Afegir l’almívar sense parar de batre.
Batre el Mascarpone amb la nata i muntar-ho fins a obtenir una crema semi-muntada. Barrejar-hi els rovells 
tebis.
Tapar amb film i deixar a la nevera mínim 1 hora per tal que agafi consistència.

Reducció de cafè:
Posar tots els ingredients en un cassó al foc, i quan comenci a bullir, abaixar el foc i deixar reduir fins 
que obtinguem la consistència d’un xarop. Al refredar-se s’espesseeix més.

Presentació:
Servir en copes. Espolvorejar-hi cacao en pols i acompanyar-ho amb un bocí de pa de pessic i la reduc-
ció de cafè
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merCè tAberner

Pastís de formatge amb salsa de gerds
- 1/2kg.  de recuit fresc
- 1 pot de llet condensada 350gr.
- Crema de llet 350gr.
- 4 ous
- Gerds

En un bol posem el recuit els ous i barregem, quan estigui espumós anem afegint la llet.
Quan estigui tot fet una crema afegim la crema de llet.
Al forn una hora.
S’ornamenta amb una salsa de gerds
Es serveix molt fred.

PilAr fArrerons

Lioneses de xocolata, maduixa o nata
Per la pasta Trufa:
- 4 ous petits - 200 gr. de xocolata
- 100 gr. de mantega - 1 rovell d’ou
- 125 gr. de farina - 100 gr. de mantega
- ¼1/4 de litre d’aigua - 150 gr. de nata
- 1 pessic de sal - 3 cullerades de sucre
 - 2 cullerades d’aigua

Per a la pasta:
Posar en un cassó l’aigua freda amb la mantega (freda de la nevera) a trossos i la punta de sal.
Poseu al foc i remeneu fins que la mantega es desfaci abans que l’aigua bulli.
Just arrencar el bull s’hi tira la farina de cop, tota d’una vegada. Es remena amb força fins que quedi tot 
lligat i es desprengui del cassó.
Fora del foc hi anem tirant els ous d’un en un i remenem fins que quedin integrats a la massa. Ha de que-
dar una pasta més aviat espessa però que caigui de l’espàtula, com si fos una cinta espessa.
Un cop feta la massa es posa en una màniga pastissera i es fan pilonets damunt d’una planxa d’anar al 
forn untada amb un pèl de mantega.
El forn fort, uns 20-25 minuts.
Es deixen refredar, es tallen i es farceixen amb trufa, nata o maduixa.

Trufa: 
Posem en un cassó la xocolata, l’aigua i el sucre a desfer al bany Maria. Es treu del foc i s’hi afegeix 
el rovell d’ou. Es remena amb un batedor i es posa altre cop al foc sense deixar de remenar fins que 
arrenqui el bull.
Es treu del foc, es deixa refredar una estona, es posa la mantega i es barreja molt bé.
Es deixa refredar completament, millor a la nevera.
Ara és el moment d’afegir la nata (35,1%) que heu muntat a màquina.
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Barrejar amb compte i posar en una màniga pastissera i farcir les lioneses que haurem obert prèviament. 
Decorem amb un pols de sucre llustre.
Nata:
Muntar la nata amb l’amassadora.
Afegim el sucre llustre a mig muntar. Calcular 100 gr. de sucre per cada ½ 1/2 litre de nata. No oblidar 
que la nata per muntar ha de ser del 35,1%mg.
Maduixa:
Seguir el mateix procediment de la nata però substituir una mica de sucre pel Nesquick de pols de 
maduixa.
Per a ½ 1/2 litre de nata, 70 gr. de sucre per 30 gr. de Nesquick.

Bon profit!!

tAniA esteve

Tiramisú de maduixa amb encenalls 
de xocolata
- 500gr de maduixes netes i madures
- 250gr de sucre
- 250gr d’aigua
- 15gr de licor de cireres
- 2 ous
- 500gr de formatge Mascarpone
- 24 melindros.

Netejar les maduixes i separar-ne 300gr i tallar-les en daus petits. Es reserven en un bol. Triturar els 
200gr de maduixes restants, 100gr de sucre i aigua. Afegir el licor de cireres i deixar que es refredi. 
Barrejar 150gr de sucre i els ous i tot seguit el formatge Mascarpone fins que quedi tot ben barrejat.
Es comença el muntatge del plat posant al fons dels gots un parell de melindros, mullar-los amb la salsa 
de maduixes ja freda i cobrir-ho amb la crema de Mascarpone i a sobre posar uns daus de maduixes 
que s’havien reservat. Repetir l’ operació i a sobre s’hi col.loquen fideus o encenalls de xocolata.
Es posa a la nevera i es deixen reposar un parell d’hores abans de servir.

ClAudiA de leon sAlAzAr

Cupcakes de vainilla grecs  farcits de crema 
de llimona
Per a la massa
- 195 grs. de farina
- 200 grs. de sucre (sempre li poso una mica menys… amb 180 grs en tindreu prou)
- 1 culleradeta i mitja de llevat químic
- 113 grs de mantega a temperatura ambient, no pomada.
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- 1 ou “L” a temperatura ambient
- 2 rovells d’ou, temperatura ambient 
  (les clares les podeu reservar per a fer swissbuttercream)
- 1 culleradeta i mitja d’extracte de vainilla
- 120 ml de iogurt grec

Crema o “Curd” de llimona farcit:
- 1 tassa i mitja (360 ml) d’aigua
- 1 cullerada (10 grs.) de gelatina neutra 
  (opcional, és per assegurar que la barreja cualli)
- La pela de 2 llimones ratllada
- El suc de les 2 llimones
- 2 cullerades (20 grs.) de farina
- Una miqueta de sal
- 2 cullerades (20 grs) de Maizena o farina de blat
- 1 tassa (200 grs.) de sucre
- 2 cullerades (20 grs) de mantega
- 4 rovells d’ou

Escalfem el forn a 160º, preparem la safata per a fer cupcakes i pensem en les càpsules que farem servir. 
No posarem les càpsules al motlle fins que la massa estigui llesta, així ens estalviem que el paper de les 
càpsules s’humitegi i perdi la seva consistència o forma.

Barregem tots els ingredients secs a la batedora, removem  fins que la barreja sigui homogènia i afegim 
TOTA la resta d’ingredients de cop.
Us recomano tenir tots els ingredients preparats, és a dir, la mantega tallada a quadradets, llesta per a 
incorporar, el iogurt destapat i a la mà, els ous ja oberts i els rovells ja separats de les clares… és a dir 
que siguem capaços de posar tot a dins del bol de la batedora  en breus moments
Posem en marxa la batedora 2-3 minuts i voilà...ja està feta la nostra massa. Li podem afegir galetes oreo 
mòltes, pasta de fruites, trossos de xocolata… el que vulgueu.
Posem com sempre la massa a les nostres càpsules, jo sempre les omplo una mica més de la meitat pro-
curant que totes tinguin la mateixa quantitat de massa, així totes trigaran el mateix temps a estar fetes.
Es posen al forn  uns 20 - 22 minuts o fins que punxem amb un escuradents i aquest surti net. 

Farciment:
En una olla, barregem tots els ingredients (Treure de l’aigua un parell de cullerades per a dissoldre la 
gelatina neutra) per el farciment excepte la mantega i els rovells, i posar a foc mig  uns 6 minuts fins que 
bulli.

A part dissolem la gelatina… jo ho faig amb una mica d’aigua que havia tret de la quantitat que tinc que 
posar a l’olla i la escalfo. Poso la gelatina i removent i removent fins que es dissolgui. Després la incor-
poro a la olla amb la resta d’ingredients.
Afegir la mantega, remoure fins que es dissolgui. 
Treure amb un recipient petit una mica de la barreja calenta (1/2 tassa) i incorporar-la als rovells per tal 
que s’escalfin abans d’incorporar-les a la barreja de la olla.
Això ho fem per tal que els rovells no es cuinin (Volem una crema, no un “remenat”)
Incorporar els rovells calents a la barreja i continuar cuinant fins que espesseeixi. S’ha d’estar molt 
pendent i removent per tal que no s’enganxi ni es cremi… En quant espesseeixi, estarà llest. 
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Per conservar aquesta crema la posarem en un bol de vidre tapat amb paper de film plàstic a la nevera, 
es conserva en bon estat fins a 2 setmanes i és fantàstica per a farcir els nostres estimats Cupcakes.
La seva consistència sempre suau ens facilita treballar-la en una màniga pastissera quan omplim els Cup-
cakes sense cap problema!

CristinA Giménez

Mousse de xocolata blanca amb
salsa de maduixes
- 250 gr. de xocolata blanca
- 3 fulls de gelatina neutra
- 500 ml. de nata per muntar
- 60 gr. de sucre
- 3 rovells d’ou
- 500 gr. de maduixes
- 1 ut. Taronja

En un recipient posem en remull aigua freda i 3 fulles de gelatina.
En un altre bol posem els 3 rovells . Desfem 100 ml. de nata  amb 60gr de sucre en un cassó i reservem 
la resta a la nevera. Quan la nata trenqui el bull, l’apartem del foc li afegim els rovells, remenem i afegim 
els fulls de gelatina ben escorreguts. 
Tot això ho aboquem damunt la xocolata desfeta i no deixem de remenar. Reservem i mentrestant mun-
tem els 400ml de nata que teníem a la nevera.
Una vegada muntada, la anem afegint poc a poc i sense fer força a la barreja de xocolata. Després a la 
nevera
En el moment de servir, triturem 500 gr de maduixes amb el suc d’una taronja, i li posem per sobre la 
mousse.

mArtí rovirA Pujol

Peres al cava amb menta i vainilla
- 4 peres
- 1 ampolla de cava
- 200 g de sucre
- 480 ml d’aigua
- Una barca de menta
- Pela d’una llimona
- 1 beina de vainilla

Posarem en una olla al foc tots els ingredients, excepte les peres. Mentre es va escalfant, pelarem les 
peres i les anirem posant dins l’olla per evitar que quedin negres. Les deixarem coure durant mitja ho-
reta o fins que les veiem toves. El temps de cocció depèn de la varietat de pera i de com estiguin de 
madures. És molt millor fer-les d’un dia per altre per tal que macerin força dins l’almívar.
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AnA GArCiA torres

PASTIS FLAM DIFERENTS GUSTOS
Per a 6 persones
- Mig llitre de llet
- 7 ous
- 200 grs. de sucre
- Una pell de llimona.

Bullir la llet amb la pell de llimona i la canyella  i la deixem refredar.
Llavors es cola i s’hi aboquen els ous batuts i el sucre, i es barreja ben barrejat.
Es posa en un motlle amb el 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 és cuit…En aquest cas, es treu del 
forn i es deixa refredar.
Quan és fet, es tomba en un plat i es guarneix amb nata, cireres, galetes…

Bon profit!

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.

judit esCAmez

Tiramisú a la taronja
- 1 litre de nata per muntar - Nesquick - Ous
- Suc de taronja - Melindros (2 paquets) - Sucre
- Taronges  - Mascarpone - Ginebra

Batre els rovells amb el sucre i la pela d’una taronja ratllada.
Muntar les clares a punt de neu, que quedin molt dures.
Afegir Maizena i finalment les clares amb moviments embolcallants per tal que no baixi la barreja.
Fer un suc de taronja, afegir-li un raig de Ginebra i, si no és prou dolç, afegir-hi una cullerada de sucre. 
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Mullar els melindros (no gaire perquè si no es desfan). 
Folrar un motlle de cake amb film, posar-hi la primera capa de la crema, una capa de melindros, una altra 
de massa i així fins a fer la darrera de melindros.
Per acabar, abocar-hi nesquick i ratlladura de taronja (Opcional)

joshuA fernández teruel

Llet fregida
Per a 20 persones
- 1 litre de llet
- Sucre
- Canyella (Branca / molta)
- Maizena
- Pela de llimona ratllada
- Farina
- Oli de girasol
- 6 ous

Es bull un litre de llet amb la pela de la llimona i la branca de canyella.
En un bol rodó, barregem la farina, el sucre i després, la llet que hem bullit. Ho barregem bé tot.
Tot seguit, posem al foc lent la barreja que hem preparat, durant 15 minuts aproximadament. Ho anem 
removent tot fins que la massa es torni espessa.
En aquest moment ho aboquem al motlle. Es deixa refredar a la nevera.
Un cop’ fred, amb un ganivet mullat amb oli, es tallen a quadradets o rectangles de la mateixa mida.
Ho posem en un plat amb sucre i canyella i arrebossem els talls. Tot seguit, es fregeix amb oli d’oliva.
Quan tingui un bon color daurat, ho traiem i ja es podrà servir

robert i AleXiA PArdiñAs rAmon

Mousse de llimona amb fruites del bosc
- 3 llimones - 5 clares d’ou
- 1 taronja - Mores 
- 150 gr. de nata - Gerds
- 5 cullerades de sucre

Esprémer el suc de les llimones i la taronja.
Afegir al suc la pell ratllada de la tercera llimona, el sucre i la nata.
Batre bé amb una forquilla en un bol.
En un plat ben sec, batre les clares a punt de neu, fins que no caiguin si s’inclina el plat.
Afegir les clares batudes al suc i seguir batent.
Quan tot estigui ben barrejat, servir en bols individuals i refredar-los al congelador durant 30 minuts 
abans de servir.
Decorar la mousse amb les fruites del bosc (Gerds i mores)

Bon profit!!
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irene i mAriA

Coca de Llavaneres
Ingredients per la Coca Ingredients per la crema pastissera
- 2 làmines de pasta de full - 4 ous
- 50 gr. pinyons  - 1 baina de vainilla
- 50 gr. sucre  - 60 g. Maizena
- 1 ou per pintar  - 125 gr. sucre
  - ½ 1/2 l. llet

Per preparar la crema es posa en un cassó la llet i la vainilla a bullir. Barrejar una mica de la llet amb 
la Maizena i els ous i un cop bulli anar-hi afegint i remenant a foc baix. Quan espessi reservar en fred 
unes hores.
Cocció coca
En una placa de forn estirar 1 làmina de full, posar-hi crema freda al mig, pintar amb ou els laterals i cobrir 
l’altre làmina. Seguidament pintar-ho amb el rovell d’ou, tirar-hi els pinyons damunt i després el sucre. 
Coure a la part baixa del forn prèviament escalfat 30 minuts a 180ºC.

elenA Kosidlo

Mousse de pinya
- 1/2l. de nata muntada
- 1 sobre de gelatina en pols
- 1 1/2 llauna de pinya en almívar
- 125gr. de sucre
- Vainilla en pols
- 1/2 kg. formatge quark

Es munta la nata,
Es talla la pinya en talls petits,
Es dissol la gelatina amb una mica del suc de pinya,
Es barregen tots els ingredients,
Es pot servir amb una galeta per decorar.
Millor fer-ho el dia abans per tal que agafi consistència.

GemmA Prieto i mArinA seGArrA

Cake pops amb cobertura de xocolata blanca 
i xocolata negra
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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
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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


