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Quan vint-i-quatre anys enrere una colla de persones de Santa Cristina d’Aro van tenir la 
iniciativa donar a conèixer la gastronomia casolana local amb la celebració d’una Mostra 
Gastronòmica, poc s’imaginaven que aquesta activitat perduraria en el temps fins a arri-
bar a complir, aquest 2017, vint-i-cinc edicions.
Des d’aquestes línies vull recordar i retre un homenatge a totes les persones que van 
tenir aquesta iniciativa l’any 1993 - sense elles avui dia no hi hauria Mostra- però també, 
vull agrair a totes les persones que, sempre d’una manera voluntària i desinteressada, 
han contribuït a fer possible any rere any, edició rere edició, la celebració d’aquesta Gran 
Festa de la Gastronomia Casolana Local.
La Mostra de Tastets de Cuina Casolana de Santa Cristina d’Aro gaudeix avui dia d’una 
molt bona salut, empesa per un grup de gent entusiasta de la bona gastronomia casolana 
que, per un dia, fan públic algun dels secrets més ben guardats de cada família... aquella 
recepta que els identifica...  aquell plat que els fa únics...  aquell toc que converteix un plat 
qualsevol en una recepta especial, única, inigualable.
De ben segur que molts de vosaltres ja teniu clar quins plats voleu tastar a la Mostra... de 
ben segur que no és la primera vegada que hi assistiu, però si aquest any sou novells, no 
us perdeu l’ocasió de gaudir d’unes receptes que no us deixaran indiferents... 
Avui, 10 de juny de 2017, la Mostra de Tastets de Cuina Casolana  compleix les seves no-
ces d’argent. Aquest 2017 a Santa Cristina d’Aro estem de celebració... veniu a celebrar-
ho amb nosaltres...  No ho dubteu,  gaudiu d’aquesta vetllada... de ben segur que l’any 
vinent repetireu.
Molt bona Mostra de Cuina a tothom!!

Xavier Sala i Congost
Alcalde de Santa Cristina d’Aro
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Montse CaMa  

Conill amb mel i
trompetes de la mort
INGREDIENTS: Conill ·Mel · Mostassa · Trompetes de la mort · Romaní · Ceba
Alls · Caldo de carn

Marcar el conill a la cassola amb una mica d’oli. Afegir ceba tallada fina, all tallat fi, les trompetes 

tallades, romaní amb fulles.

Afegir mel, mostassa.

Afegir el caldo i tapar-lo.

Coure a foc lent.

Remenar una mica i posar sal al gust

antònia CarrasCo 

Calamars farcits 
amb llagostins

INGREDIENTS: 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.

assuMpCió Guillot Miret

Cargols mar i muntanya
INGREDIENTS:  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
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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.

Com ja tindrem els cargols nets i bullits, els afegim a la cassola,

Rectificar de sal i pebre al gust.

 MarGarita Cots 

tulipa CruiXent De salMó
i gambes aMB un toC 
D’alVoCat natural
INGREDIENTS: 

250 g de pasta filo · 250 g de gambes pelades · 20 g de fulles d’enciam variat

20 g de canonges · 20 g de trèvols · 250 g de salmó fumat · 2 alvocats · fruits secs 

·  oli i vinagre balsàmic.

Fer quadrats de pasta filo de cinc capes per tal que la tulipa quedi consistent. Folrar motlles de 

flam amb els quadrats de pasta filo i coure’ls al forn. En un bol barrejar l’enciam, els canonges i les 

fulles de trèvol. Colocar una base d’aquesta barreja a dins de les tulipes ja cuites de pasta filo, 

a sobre colocar una capa de gambes, una capa de salmó fumat i una capa d’alvocat. Amanir 

amb oli balsàmic i fruits secs.

GeMMa prieto i Marina seGarra

Yakisoba
Montse sala i assuMpCió ColoMer 

Melós de vedella amb bolets
7
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iBan Castells Boj 

pebrots del piquillo 
farcits d’arròs negre i 
allioli de tinta de calamar 

INGREDIENTS: Un pot de pebrots de piquillo · 1/2 k d’arròs bomba · tinta de 

calamar · Dos pebrots verds · 4 tomàquets · Una sèpia · sal i oli

Per l’allioli: un ou, un all, sal, tinta de calamar i oli de gira-sol

Primerament farem la marca per fer l’arròs, tallant el pebrot i sofregint-lo, reservar i afegir el calamar 

a tallets petits i sofregir be. 

A continuació ratllar els tomàquets i afegir al calamar.

Una vegada sofregit marcar l’arròs (sofregir lleugerament) i posar l’aigua o el caldo de peix dues 

vegades proporcionalment de l’arròs. Quan sigui cuit, refredar ràpidament a sobre del marbre i 

farcir els piquillo.

Farem l’allioli ajuntant els ingredients i el posarem a sobre de cada piquillo, gratinar al forn i servir!

rosario reBollar i anDrea saenz 
salmorejo 
INGREDIENTS: 1kg tomàquets madurs · 2 grans d all · 150ml d oli d oliva extra · 300g de pa amb 

força molla · 50g vinagre de poma · Sal · Ou dur · Virutes de pernil · Patates xips  

Triturar els tomàquets i passar-los pel xino.

Amb el suc que ens ha quedat, posar-hi el pa a remullar, els grans d all i la sal, triturar-ho tot amb 

minipimer o thermomix

i anirem introduint l oli poc a poc!!

Bullir i pelar els ous i picar les chips
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Hawa Diallo  

Cous cous de senegal 
amb salsa i xaiI

INGREDIENTS:  Per el Cous cous: Cous cous · Mantega · oli 
Per la Salsa: Ceba · Oli d’oliva · Patates · Pebrot · Olives · Avecrem · Xai · Mostassa

Per fer el Cous cous

Es posa a bullir el cous cous en aigua 30/40 minuts.

Es treu i es reserva.

S’hi posa mantega i es torna a posar a bullir 30 minuts. Es repeteix l’operació 3 cops.

En acabar, posar-hi oli d’oliva i es barreja. Es reserva.

Per a la salsa i el xai

Es posa l’oli a la cassola. Es posa la carn. Es posa a fregir 10 minuts.

A part, es posa la ceba, l’oli, la mostassa, l’avecrem tot barrejat. Quan la carn sigui daurada, es 

posen tota la resta d’ingredients 

S’hi afegeixen 2 tasses petites d’aigua i ja està tot fet.

Es serveix tot junt

pere GiMBernat 

Farcellets de col amb 
botifarra i gambes
INGREDIENTS: Fulla de col · Alls tendres · Porro · Botifarra negra · Gambes · Oli, sal i pebre

Netegem les fulles de col i en traiem el nervi.

Les coguem al vapor 5 minuts.

Les posem sobre un drap.

Tallem el porro i els alls tendres en juliana

Piquem la botifarra negra sense pela.

Sofregim les gambes i, un cop fredes, les pelem, esmicolem . Reservem els caps.

Sofregim els alls tendres i el porro, que quedi rosset.

Afegim les gambes trossejades, la botifarra i ho saltegem uns minuts. Ho salpebrem i ho retirem.

Posem el farcit a cada fulla de col i les tanquem formant el farcellet.

Els posem en una plata tapant amb beixamel feta amb llet i farina i el suc dels caps de les gambes.
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Kerstin peter 

pollastre amb salsa 
amb blat tendre
INGREDIENTS: 3 o 4 cuixes de pollastre · 2 pastanagues tallades a tires · 1 ceba 

gran trossejada · 2 dents d’all trossejats · Oli d’oliva · Pebrot mòlt dolç · Pebrot mòlt 

picant · Sal · Pebre

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

noa sCHarF peter

tastet de rotlle de salmó 
amb espinacs
INGREDIENTS: 125 g d’espinacs · 4 ous · 250 g de salmó fumat · 200 g 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.
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antonia CoDina 

suquet de peix
INGREDIENTS:  Per 4 persones.
Una sépia gran · De 5 a 10 gambes per persona · Un kg de patates

Es fa un bon sofregit de ceba i una mica de tomàquet natural.
Es dona un toc a la sépia, passant-la per una paella amb all i julivert. Igualment les gambes.
Es posa tot junt amb les patates en la mateixa cassola del sofregit i es posa a coure a foc lent i 
tapat. No cal posar aigua, en tot cas molt poca. Els mateixos ingredients en deixen anar. 
Quan es veu el suquet espès, es pot retirar del foc. Una hora com a màxim.
Bon profit.

antonia CoDina 

Banda de full amb farcit 
de carn
INGREDIENTS:  Pasta de full · Carn picada de porc i vedella · Bacó · Beixamel de 

caldo de pollastre.

Es fa un bon sofregit, de ceba i tomàquet
S’hi posa la carn i es deixa coure uns vint minuts. 
Amb una altra paella es dona un toc al bacó, tallat molt petit. 
Es passa la carn per la picadora. Es barreja llavors amb el bacó. 
Finalment es posa la beixamel en la barreja.
Estirada la banda de full, es fa un farcit amb aquesta barreja

ViCtoria GarCia solano 

Callos a la Victòria
INGREDIENTS: All · Ceba · Tomàquet guindilla o pebre · Una picada d’ametlles  

Pinyons · Torradetes o galetes · Oli d’oliva
Es bullen els callos. Es fa el sofregit. Es tira a la cassola. Es remena bé. S ’hi afegeix la guindilla o el 

pebre. S’hi afegeix la picada. Quan ho tens ben remenat es posa el tomàquet i es posa al foc que 

vagi fent xup xup. Quan estigui cuit es treu del foc i es serveix 11
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Maria rosa pijoan

peus de porc amb bolets 
i un toc de mar
INGREDIENTS: Peus de porc · Cebes · Ametlla torrada · Alls · Carquinyolis
Gambeta o escamarlà

Bullir els peus.
Reservem el suc.
Fem un sofregit de ceba abundant. 
Al suc de coure els peus hi posem els peus que coguin a foc mitjà, hi afegim els bolets i la picada. 
Per finalitzar, hi posem les gambes o escamarlans, cinc minuts i ja podem servir-los.

iBan Castells Boj

Mandonguilles
d’avena amb salsa
INGREDIENTS: 

Per les mandonguilles
4 tasses de flocs d’avena · Julivert · sal · 2 cullerades d’espècies àrabs · 2 culleradetes de comí 

2 culleradetes de all en pols · pa ratllat · 1 litre d’aigua · 

Per la salsa
1 ceba gran · 2 pastanagues · Llorer · vi blanc ·  sal · pebre · una mica d’aigua o caldo de 

verdures · pèsols

Primerament posar en un bol les 4 tasses d’avena, afegir el julivert, la sal, les espècies, el comí i l’all. 

Remenar be i anar afegint aigua poc a poc per no passar-se, haurem d’aconseguir una massa 

maleable, pero que no es vegi gaire seca.

Tot seguit i amb les mans humides (sinò s’enganxara tota la massa), anirem fent les boletes i pas-

sant-les per pa ratllat. quan les tinguem les anem fregint poc a poc. Les retirarem i les posarem a 

un paper absorbent.

Per fer la salsa picarem la ceba i la sofregirem a una cassola, a continuació farem el mateix amb 

les pastanagues, ho regarem amb el vi afegint també el llorer i salpebrant-ho al gust i ho deixarem 

coure durant 30 minuts. Finalment afegirem les mandonguilles i els pèsols i courem 10 minuts més.

bon profit
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CarMen pérez 

Bacallà amb samfaina 
de l’hort
INGREDIENTS:  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

Miquel roYo DoMèneCH

Cargols amb sépia
INGREDIENTS: 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.

elisenDa CaMps Bassets

sépia amb pèsols i
mandonguilles
INGREDIENTS: Sèpia · Pèsols · Ceba · Tomàquet · Picada d’alls · Julivert · Ametlles 
i Avellanes Torrades · Oli i Sal

Passem la sèpia per la cassola per a què quedi una mica dauradeta, la treurem i, tot seguit, tirem 
al mateix oli la ceba ben trossejada. Quan la ceba estigui daurada hi afegim el tomàquet triturat 
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i deixem que es cogui tot junt. Mentrestant farem la picada i la hi abocarem quan ja estigui el 
sofregit fet. Remenarem, hi afegirem la sèpia i els pèsols. La salsa ha de quedar cobrint la sèpia i 
pèsols. En cas que no sigui així, hi afegirem aigua fins aconseguir-ho. 

Amb el foc ben baix anar remenant per a què no s’enganxi, anirem cuinant-ho tot plegat fins que 
la sèpia quedi ben tova i els pèsols fets.

CarMe proVensal roselló

Brandada de bacallà amb 
compota de poma
INGREDIENTS: 

Per a la compota
4 pomes Golden · Oli d’oliva (1 raig) · 1 got d’aigua 

Per a la brandada (4 persones - Thermomix)
200 g d’oli d’oliva · 3 grans d’all · 500 g de bacallà (al punt de sal)
50 g de llet · Pebre blanc · Sal 

Compota de poma:

Pelem les pomes i les fem a daus. Les posem amb l’oli i l’aigua deixant-les coure a foc lent durant 

15 minuts. En acabar, les escorrem  per tal que perdin l’aigua.

Brandada :

Escorrem bé el bacallà i l’assequem.

Posem l’oli i els alls al pot i programem 6 minuts temperatura VAROMA, velocitat 3 1/2

Posem el bacallà i programem 1 minut, temperatura VAROMA, velocitat 4

Triturem 1 minut, velocitat 6 fins que la barreja quedi homogènia.

Rectifiquem el punt de sal i pebre

pilar Gázquez esquiVa

peus de porc amb gambes
INGREDIENTS: 2 peus de porc amb gambes · 8 gambes · 1 ceba grossa i 1 de petita · 2 
alls sencers · 6 ametlles torrades · 6 avellanes torrades · ½ galeta · Una mica de xocolata 
negra · Sal · Pebre · Julivert · Oli · Llorer · 1 cullerada sopera de tomàquet sofregit
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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 sofregi-ho.

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 sofregir-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 ¼ 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 d’hora més, tasteu-ho i, si cal, rectifiqueu-ho de sal 

i pebre. 

josep Cruañas

Caldereta de marisc
INGREDIENTS: Per a 4 persones
Marisc 12 escamarlans · 12 gambes · ½ kg de cloïsses · ½ kg. de musclos
2 sèpies mitjanes · 8 rodelles de rap
Sofregit 1 ceba · 2 porros · 4 escalunyes · 2 alls · 1 bitxo · 6 tomàquets · 1 pebrot 
vermell · 2 nyores (Polpa)  
Picada 1 presa de xocolata · Safrà · Julivert · 2 alls · 30 pinyons · ½ litre de fumet 
de peix · Sal · Pebre

Es fa la picada amb tots els ingredients i es reserva.

Es fregeixen les sèpies tallades a daus (Cocció: 5 minuts)

S’hi afegeix el rap (Cocció: 1 minut)

S’hi afegeixen les gambes i els escamarlans (Cocció: 1 minut)

Es treu de la cassola i es reserva

Es fregeix la ceba tallada ben fina (Cocció: 10 minuts)

S’hi afegeixen els porros, alls, pebrot, nyores, bitxo i escalunyes tot ben triturat (Cocció: 5 minuts)

S’hi afegeixen els tomàquets sense pell i triturades (Cocció: 20 minuts)

S’hi posa el fumet, musclos i cloïsses i tot el marisc i es fa bullir durant 5 minuts)

Es comprova de sal i s’hi afegeix la picada. Es cou tot 5 minuts.

Es deixa reposar i refredar 2 ó 3 hores

Abans de servir, escalfar sense deixar bullir.
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olGa týFoVá

Marmitako  (recepta 
personalitzada)
INGREDIENTS: Per a 4 persones
600 g de patates · 350 g de tonyina de conserva en oli d’oliva (La tonyina que 
utilitzo ve en pots de vidre i en talls allargats) · 2 cebes · 1 pebrot vermell · 
1 pebrot verd · 4 cullerades de tomàquet fregit · 6 grans d’all · Pebre vermell 
dolç (una cullerada) · Oli d’oliva (també el de la conserva) · Fumet de peix · Sal

Fregir i daurar cebes, pebrots i alls (tot ben triturat) durant 15/20 minuts.

Afegir el tomàquet fregit i coure 5 minuts.

Cobrir amb fumet i fer bullir.

Afegir-hi les patates tallades a daus i el pebre vermell. Es cou durant 20 minuts.

Posar-hi la tonyina, tapar la cassola i, sense remenar, coure 2 ó 3 minuts.

Reposar un parell de minuts i servir. 

sònia pujol Valls

tartaleta de mousse 
d’escalivada amb olivada 
i anxoves
INGREDIENTS: 500g escalivada (pebrot, albergínia i ceba) · 1 “cuajada” · 3 ous
sal · pebre · 250g farina · 150 mantega · Oli d’oliva · 250g olives negres sense os
1 gra d’all · 2 anxoves

Preparem la pasta frola i folrem els motlles de les tartaletes.
Triturem l’escalivada tant com ens agradi i hi afegim els ous batuts, la “cuajada” i sal i pebre al gust
omplim les tartaletes d’aquesta mousse i les enfornem a 180 graus. 
El temps anirà en funció de la fondària dels motlles. En qualsevol cas, controlarem que 
siguin cuites punxant-les amb un escuradents.
Prepararem l’olivada amb l’ajuda d’una trituradora amb els ingredients, afegint la quantitat d’oli 
que ens convingui per obtenir la textura desitjada.
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isaBel aYMeriCH

Mandonguilles amb 
gambes
INGREDIENTS: Carn picada · ou ·  pa ratllat · all i julivert · tomàquet trinxat · 
ceba · una picada · gamba vermella.

Es fan les mandonguilles amb la carn picada, el pa ratllat, l’ou i l’all i julivert.
Un cop fetes les mandonguilles se sofregeix una mica a la paella.
Seguidament fem un sofregit amb la ceba i el tomàquet.
Finalment es couen les gambes.

riCarD FernánDez Díez

Bacallà amb formatge 
brie i mel
INGREDIENTS: Bacallà · ceba · oli d’oliva · sal · mel · formatge brie · farina · pinyons i 
panses.

Picarem la ceba a daus petits i la caramel·litzarem, reservar.
Tallar el llom de bacallà a la mida desitjada.
Rebossar el bacallà amb la farina, fregir i reservar.
Disposar el bacallà en una cassola sobre la ceba caramel·litzada i posar el formatge brie tallat 
a la mida del tros de bacallà, afegir per sobre una cullerada de mel i gratinar al forn durant 15 
minuts a 200ºC.
Servir acompanyat de panses i pinyons.

rosa Coronel

ous farcits
INGREDIENTS: Ous · Ceba · Xampinyons · Oli ·Sal ·  Formatge · Endívies enciam o 
alguna verdura per acompanyar
Es bullen els ous. Es deixen refredar. Es talla per la meitat. Es buida el rovell. Es fa un sofregit no gaire 
ros amb ceba i xampinyons ben petits. S’hi afegeix algun rovell al sofregit
Amb la pasta resulta’n’t es torna a omplir l’ou.
Es posa el formatge a sobre.
Es gratina.
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joana Valls anDreu

potitripa amb patates 
i allioli
INGREDIENTS: 1 quilo pota · tripa i morro · 1 quilo patates · 1 ceba grossa · 1 potet 
tipus iogurt de tomat triturada · safrà en branca · sal · pebre · Picada (alls, pa 
trorrat i ametlles) · Allioli

Bullim la potitripa a l’olla a pressió durant 45 minuts. Hi posem dues cullerades soperes de sal
Fem un sofregit a la cassola. Una vegada llest, hi posem les patates tallades a “cantos” i les cobrim 
amb la mateixa aigua que hem fet servir per bullir la potitripa. Hi afegirem també la potitripa tallada 
i ho farem bullir tot junt. Quan estiguin les patates a punt, hi afegim la picada i deixarem que faci 
Xup-Xup una estoneta. Ho servirem amb allioli

Dolça CoDina i josep DeuloFeu

llom de porc duroc amb 
festucs
INGREDIENTS: Llom de porc duroc · festucs · mostassa SAVORA · sal · pebre · oli

Peleu els festucs i piqueu-los. 
Saleu i empebreu el llom duroc . 
Poseu oli en una plata per anar al forn  i col·loqueu-hi el llom duroc de manera que la part mes 
grassa toqui el fons .
Cobriu-lo generosament amb la mostassa i escampeu-hi els pistatxos pel damunt.
Poseu-ho al forn a 200 graus durant 30 minuts.
Un cop passat aquest temps  talleu-lo a rodanxes. 

aiCHa el BouKrissi

tajin de xai
INGREDIENTS: Carn de xai tallada a trossos petits · Ceba · Canyella en pols
Sucre · Gingebre · Julivert · Oli d’oliva · Sal · Pebre · Colorant alimentari · Ametlla

L’ametlla es posa amb aigua calenta i es treu. Es fregeix amb oli i es reserva.
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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.

MarC reGinCós

suquet de rap amb patates
INGREDIENTS: 4 talls de Rap · 4 patates · 2 litres de brou de peix · 1 pot de tomata 
natural · 1 cabeça d’alls ·  3 torradetes · 1 picada

En una cassola fregim el peix i el retiren.
Fregim els alls i els posem en un pot amb la tomata i la picada i les torrades i triturem.
Seguidament posem a la cassola les patates amb la tomata triturada i afegim el brou de peix.....i 
que bulli passat 15 min. 
Afegim el peix i deixem reduir 5 min.

josep XiFra

Cananes amb ceba
INGREDIENTS: Oli ·Sal · Pebre · Cebes · Cananes
Per a 4 persones: 6 o 7 cananes mitjanes i 8 o 10 cebes

Pelem i tallem la ceba.

Posem oli a la cassola i la coguem.

Mentrestant netegem les cananes i les tallem.

Les afegim a la cassola a coure.

S’ha d’anar remenant molt sovint per tal que no s’enganxi.

Coure a foc baix i molta estona (de 2 a 3 hores).

Es pot acompanyar amb unes patetes al forn, barrejat amb pasta, un arròs blanc...

serGi prieto

Montaditos
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postres
GeMMa M. FarreGut i CarMe FarreGut 
FlaM per a CelíaCs
INGREDIENTS: 1 litre de llet · 8 ous · 8 cullerades de sucre · 1 barra de pa dur sense gluten · Caramel

Es fica el pa dins de la llet durant una estona perquè s’estovi. 

Un cop ha passat l’ estona s’afegeixen els ous, i el sucre. Es trituren tos els ingredients. En una flamera 

es fica el caramel i a sobre la barreja anterior. 

Es fica al forn al bany maria durant aproximadament 1 hora a 180 º C. Es deixa reposar i ja es pot 

servir. 

El millor es ficar-lo sobre una safata per poder servir-lo millor. Es pot afegir per decoració maduixes 

o cireretes en almívar.

ClauDia De león

Gelats De BesCuit ,,Gelats De CaKe pops,,

INGREDIENTS: 1 tassa (200 g) de sucre · 2 tasses (200 g) de farina tamisada 

¼ de tassa (60 ml) d’oli · ¼ de tassa (25 g) de cacau pur en pols · 2 ous L · 1 cullerada d’extracte 

de vainilla · ¼ de tassa (30 ml) d’aigua bullint · 1 cullerada de llevat · ½ cullerada de bicarbonat

· 1 tassa (120 ml) de llet temperatura ambient

Escalfar el forn a 160º. Preparar el motlle.

Posar tots els ingredients secs: Llevadura, Bicarbonat, sucre, cacau, farina tamisada en un bol.

Amb una paleta de fusta afegir els ous un a un, incorporar.

Incorporar l’oli, un cop barrejat, afegim la llet.

Per últim afegir l’aigua bullint. Jo a vegades li poso una mica menys de 30 ml, perqué m’agrada que 

la massa sigui una mica més consistent del normal, però és opcional.

Aquesta massa quedarà més líquida que una massa normal per pastissets, però és normal i el seu 

acabat és perfecte. S’ha de tenir en compte si es vol fer servir un motlle rodó ja que la massa es 

desbordaria si no fem servir paper de forn. 

Amb aquesta recepta surten uns 30 cake pops.

Coure uns 20 min o a 160º (O, fins que introduint-hi un escuradents, aquest surti net).
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Montse proVensal roselló

BunYols De l’eMporDà
INGREDIENTS: ½ kg. de farina de força · 50 g de sucre · 25 g de llevat fresc · 4 ous  

· 75 g de mantega estovada · 100 ml de llet · Ratlladura de llimona · Coriandre i matafaluga · Oli

Desfeu el llevat amb la llet.

A continuació afegiu-hi tots els ingredients i treballeu tota la massa fins que quedi una textura fina.

Poseu-ho dins d’un bol tapat en un ambient càlid.

Quan ha doblat el seu volum ja podeu formar boletes i començar a fregir-les amb oli d’oliva calent.

Al sortir es poden ruixar amb una barreja d’anís i aigua i empolsimar amb sucre

MerCè Casals serra

paraDís
INGREDIENTS: 

Mousse de maracujà

1 kg de nata mig muntada · 70 g de polpa de maracujà · 20 g de sucre · 100 g de clares d’ou

20 g de gelatina · un xic d’almívar · mousse de gerd (Frambuesa) · Els mateixos ingredients que a la 

mousse de maracujà canviant la fruita 

Gelatines

240 g de polpa de gerds · 100 g d’almívar · 5 fulls de gelatina · Els mateixos ingredients canviant la 

fruita per cirera, llimona, mandarina

Bany de xocolata

300 g de gelatina de poma · 200 g d’aigua · 500 g de gelatina de xocolata · Gelatina de poma 

· 4 pomes verdes · Sucre · Aigua · Gelatina de xocolata · 1/5 litre de llet · 50 g de cacau · 6 fulls de 

gelatina · 70 g de sucre

Mousse de maracujà:

Muntar la nata. Muntar les clares amb el sucre. Desfer la gelatina en l’almívar i quan sigui tebi ba-

rrejar amb la polpa de fruita. Afegir-hi les clares suaument i després la nata.

Mousse de gerds: Igual que amb la de maracujà

Gelatines: Triturar la fruita (p.e. cirera). Remullar la gelatina i desfer-la en l’almívar calent. Barrejar amb 

la fruita i abocar-ho en motlles rodons fets amb acetat. Fer el mateix amb cada fruita. Congelar.

Gelatina de xocolata:

Barrejar els ingredients en la llet calenta començant pel sucre i desfent-hi la gelatina. Refredar.

Gelatina de poma:

postres
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Agafar la pell i cor de les pomes. Cobrir amb aigua i coure a foc lent fins a estovar. Aixafar i colar. 

Afegir-hi 600 g de sucre per cada litre de suc. Tornar al foc. A mida que cogui anirà agafant to 

daurat i textura espessa. Deixar refredar.

Bany mirall de xocolata:

Posar a bullir l’aigua amb la gelatina de poma i netejar d’impureses. Afegir-hi la gelatina de xoco-

lata. Barrejar i reservar.

Presentació:

Posar en un motlle folrat de 60 x 40 x 4 o bé en individuals (S’ha de poder desemmotllar bé). 

Posarem una placa de pa de pessic suau al fons. A sobre hi posarem les gelatines de fruita en 

l’ordre que vulguem. Les cobrim amb la mousse de maracujà i ho congelarem per endurir. Després 

afegim la mousse de gerds i tornem a congelar. Un cop endurit  el banyem amb la xocolata a 36º 

i decorem al gust.

XaVier sanCHez Casals i MerCè Casals

tartaletes tuB De CaFè i alBerCoC
INGREDIENTS: Massa quebrada per a fer els tubs

 Mousse de cafè: 450 g de nata · 60 g farina de cafè · 110 g de licor de Kalúa · 115 g de rovells

225 g de xocolata amb llet · 10 g de gelatina

Dacquoise de coco: 300 g de clares d’ou · 100 g de sucre · 50 g d’ametlles pols · 250 g de sucre 

glas · 200 g de coco ratllat · Albercocs amb romaní · Nata · Purè d’albercocs · Sucre · Gelatina · 

Crema de xocolata, cafè i llet:  112 g de nata · 12 g de sucre invertit · 4 g d’extracte de cafè

· 12 g de glucosa · 15 g de sucre · 187 f de xocolata amb llet · 312 g de nata freda

Mousse de cafè:

Torrar el cafè al forn a 170º durant 10 minuts. Posar a bullir la nata amb el cafè i deixar infusionar 10 

minuts. Colar i avocar sobre dels rovells barrejats amb el sucre i posar al foc, afegint-hi la xocolata 

fosa. Barrejar i afegir-hi la gelatina desfeta.

Dacquoise de coco:

Barrejar el sucre, ametlles i coco. Muntar les clares afegint-hi el sucre glas. Afegir a la barreja ante-

rior. Posar en mànega pastissera i posar a la placa.

Enfornar a 190º fins daurar

Cremós d’albercocs:

Muntar la nata amb el sucre. Barrejar la gelatina disolta amb el purè d’albercocs i barrejar-ho tot 

suaument. 

Crema muntada de xocolata i cafè:

Escalfar els 112 g de nata amb la glucosa, l’extracte i el sucre invertit. Fondre la xocolata i 

barrejar-ho. Muntar. Deixar refredar. Afegir-hi la nata freda i muntar.
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Muntatge:

Formar cilindres de massa quebrada i enfornar. 

Al fons del cilindre hi posarem un dacquoise de coco. Omplir fins a la meitat amb el cremós

d’albercoc i reservar en fred 10 minuts. Omplir el tub amb la mousse d’albercoc i reservar en fred 

10 minuts. Omplir el tub amb la mousse de cafè sense arribar a dalt (Deixar un espai de 0,4mm).

Refredar. Acabar d’omplir amb la nata de cafè amb la mànega pastissera i decorar.

CarMe saMós pérez

opalYs CariBe
INGREDIENTS: 

Planxa coco – pinya: 250 g de sucre · 120 g d’ous · 250 g de pinya escorreguda · 50 g de suc de 

pinya · 125 g de iogurt · 100 g d’oli · 250 g de farina · 50 g de coco ratllat · 14 g de llevat ·

Gelificat de maduixa: 100 g de puré de maduixes · 1 g de gelatina · 10 g de sucre

Mousse cremós de coco:  250 g de nata · 500 g de polpa de coco · 50 g de sucre

12 g de gelatina · 1 kg de cobertura de xocolata blanca · 1 kg de nata semimuntada

Planxa de coco – pinya

Posar els ous amb el sucre i muntar. Afegir-hi la pinya i el suc i triturar bé. Afegir-hi el iogurt i l’oli. Ba-

rrejar. Afegir el coco, la farina i el llevat. Barrejar i abocar en un motlle pla. Coure a 180º.

Gelificat de maduixa

Escalfar la meitat del purè amb el sucre i la gelatina remullada. Barrejar bé i afegir-hi la resta del 

purè fora del foc i barrejar.

Mousse de coco

Escalfar la nata amb la polpa de coco, sucre i la gelatina remullada. A part, fondre la xocolata i 

emulsionar amb la barreja anterior. Deixar refredar i afegir-hi la nata semi muntada.

Muntatge:

Posarem el pa de pessic en un motlle que puguem desemmotllar. A sobre posar-hi una part de 

mousse i congelar per a endurir. Afegir-hi la resta de mousse procurant deixar una mica d’espai per 

a posar-hi el gelificat. Deixar endurir i posar-hi a sobre el gelificat. Decorar.

XaVier sanCHez pérez i MerCè Casals serra 
pastís De 3 XoColates
INGREDIENTS: 

Pa de pessic de xocolata: 165 g de sucre · 40 g d’aigua · 20 g de cacau ·  1475 g de farina

· 166 g de clares d’ou · 83 g de rovells

Mousse de xocolata amb llet:  160 g de crema anglesa · 220 g de xocolata amb llet · 380 g 
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de nata muntada · 2,5 fulls de gelatina

Mousse de xocolata negra: · 400 g de xocolata cobertura · 65 g de rovells · 1g de sal · 250 g 

de llet · 650 g de nata muntada · 30 g de sucre

Mousse de xocolata blanca: 190 g de crema anglesa · 300 g de xocolata blanca · 450 g 

de nata muntada

Mousse de xocolata negra:

Escalfar la nata amb la llet i glucosa. Barrejar-hi els rovells i fer una crema. Afegir-hi la xocolata 

picada i desfer bé. Afegir-hi la sal quan sigui fred.

Mousse de xocolata amb llet:

Afegir la gelatina i xocolata picada a la crema anglesa. Deixar refredar i afegir-hi la nata muntada.

Mousse de xocolata blanca:

Fer igual que amb la xocolata amb llet

Pa de pessic:

Muntar els rovells amb el sucre. Afegir-hi mica a mica l’aigua a mig muntar i seguir muntant. Muntar les 

clares. Barrejar amb els rovells i afegir-hi la farina amb el cacau. Enfornar a 240º durant 10 minuts.

Muntatge:

En un motlle posar el pa de pessic banyat amb almívar. A sobre posar una capa de mousse de 

xocolata negra i congelar per endurir una mica. Posar-hi una capa de mousse de xocolata amb 

llet. Congelar. Afegir la mousse de xocolata blanca. Decorar al gust

tania esteVe

pastisset a les 3 XoColates
INGREDIENTS: Per a 8 pastissets

200 g de galetes tipus Maria · 120 g de mantega · 150 g de xocolata negra · 150 g de xocolata 

amb llet · 150 g de xocolata blanca · 1 litre de nata  ·500 g de llet · 3 sobres de quallada

Triturar les galetes i barrejar-les amb la mantega fosa. Fer-ne una massa homogènia i folrar els mot-

lles de pastisset. Deixar refredar la massa a la nevera perquè es torni consistent. Barrejar la xocolata 

negra amb un sobre de quallada i 500 ml de nata i llet. Barrejar amb una batedora i abocar la 

pasta a sobre de la base de galeta de cada motlle individual. repetir la mateixa operació amb 

la xocolata amb llet i ambla xocolata blanca. Un cop fetes les tres capes, deixar refredar els 

pastissets 2 hores a la nevera.

Entre capa i capa de xocolata s’ha de deixar reposar la pasta un parell de minuts per tal que 

qualli una mica i la següent capa quedi al damunt de l’anterior i no es barregin.
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teresa MasViDal

Mousse De lliMona
INGREDIENTS: 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.

pilar Farrerons

tiraMisú
INGREDIENTS: 500 g de Mascarpone · 4 ous · 150 g de sucre · 4 cullerades de brandi

4 tassetes de cafè · 24 melindros · 3 cullerades de cacau amarg en pols

Barrejar els rovells amb el sucre.

Barrejar-hi el formatge amb 2 cullerades de brandi

Muntar 3 clares a punt de neu i afegir amb compte.

Mullar els melindros amb el cafè i la resta amb el brandi.

Presentació: Fer una capa de melindros, una altra de formatge, una altra de melindros i acabar 

amb el formatge i espolsar amb cacau

Deixar reposar 6 hores a la nevera

Bon profit!!

silVia FiBla 
tatin De poMa
INGREDIENTS: Una base de pasta de full · 6-8 pomes Golden · 1 llimona · 100 g de sucre · Mantega

Primer agafem un pot on hi posarem 100 g de sucre i un parell de cullerades de suc de la llimona 

natural. Ho posem al foc i ho escalfem fins que quedi líquid. Un cop fet el caramel el tirarem a la 

plata on volem fer el pastís (cal que la base de la plata quedi tota coberta pel caramel líquid).

Primer tallem les pomes per la meitat, les pelem i traiem també el cor. Les col•loquem a la plata amb 

el forat on hi havia el cor mirant cap amunt. Un cop omplerta la plata de poma  i tirarem per sobre 

una mica de mantega (trossets petits, no molts), finalment també hi podem tirar un polsim de sucre. 

Un cop posat tots aquests ingredients, ja podem col•locar la base de la pasta de full.
25



Ara ja podem posar el pastís a coure el forn. Aquest el comencem a escalfar abans i ja calent 

posarem el pastís a 180 ºC uns 45 minuts. Cal anar controlant.

Quant està cuita es gira del revés i ja tenim la tatin de poma.  

Clara i Martina MoMpó, Carlota reGinCós i 

natàlia teiXiDor, MerCè taBerner

Galetes aMB Xarrup De 
rataFía Ben FreDa
INGREDIENTS: 

Galetes Casolanes:

 250 grams de mantega · 125 grams de sucre · 1 cullereta de concentrat de vainilla o les llavors d’1 

beina. · 1 ou + 1 rovell · 375 grams de farina · 25g. de sucre de vainilla 

Ratafia: (5 litres - Recepta de la Julia de Santa Coloma):

Aiguardent o anís. (Si utilitzem aiguardent, convindrà barrejar-hi sucre - de 200 a 500 grams per litre), 

si utilitzem anís, haurà de ser dolç.

6 nous tendres, 5 clavells d’espècie 2 trossets de canó de canyella Romaní 1/4 de nou moscada 

ratllada,7 o 8 nous verdes, 3 o 4 grans de cafè.

Espècies: Canyella, nou moscada ratllada, claus, etc...Herbes al gust: Mentes diverses (comuna, del 

consol, de Santa Maria, del caramel...) farigola, romaní, espígol, hisop, marialluïsa, sàlvia, tarongina, 

etc...

Flors i llavors o baies: roses, matafaluga, ginebrons, dent de lleó, saüc, magnòlia, fulles de rosa, malva, 

malva-rosa Flors de magraner i de camamilla. 

Fruites: pela de llimona i taronja.

També podem afegir-hi: 

Herbes: Espècies: anís estrellat, calàndria, cardamom, Baies o llavors: comí, Herbes, fulles: poniol, fonoll, 

espígol, nepta, marduix, plantatge, broida, alfàbrega, llorer, escabiosa, cordonet, herba del traïdor, 

sajolida, herba de Sant Joan, Arrels: arrel del malví, de pota de colom, fonoll, poniol. 

Fruites: llimona, taronja, poncem, magrana agra.

Galetes:

En un bol barregem la mantega i el sucre i batem fins a tenir una massa cremosa.

Hi afegim la vainilla i els ous sense deixar de batre.

Finalment tamisem la farina i l’afegim a la barreja de mantega, sucre i ous amb dues vegades i 

sense batre, ho integrem remenant suaument amb una cullera o espàtula.
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Ja tenim la massa a punt per fer servir. Ara l’hauríem de deixar reposar 30 minuts a la 

nevera per tal que agafi una mica de cos però si aneu una mica curts de temps, us podeu saltar aquest pas. 

Per fer les galetes només cal:

Escalfar el forn a 180°C.  Preparar una safata de forn amb paper sulfurat.

Tenir a punt els vostres talladors preferits. Enfarinar lleugerament la superfície de treball i posar-hi 

la pasta a porcions. Quan tenim una porció de pasta sobre la taula, l’aplanem amb un corró o 

amb la mà per tal que tingui el gruix desitjat i l’enfarinem una mica. Tallem tantes galetes com ens 

surtin i les anem dipositant amb compte sobre la safata de forn. Si veiem que les galetes queden 

enganxades a la taula de treball, enfarinem una mica més i podem mullar el tallador una miqueta 

amb aigua.  Afegim les restes de pasta amb una nova porció de massa i seguim enfarinant i tallant 

galetes fins haver utilitzat tota la massa. 

A la que tenim una safata plena ja podem enfornar. La tindrem al forn durant uns 10 minuts o fins 

que veiem que les galetes agafen un color daurat. Llavors les traurem del forn i les deixarem refre-

dar del tot sobre una reixeta. Tirem per sobre les galetes el sucre de vainilla.

Ratafia

La ratafia es fa a finals de juny, concretament per Sant Joan que és quan hi ha les   nous  verdes i 

les herbes ja florides, estan al seu màxim esplendor. Les herbes han d’estar una mica seques.

Primer marcarem o passarem per la mà de morter les nous, barrejarem l’alcohol, herbes, flors i espè-

cies les deixarem reposar dins d’un recipient que pugui respirar, però tapades amb tap de suro o 

ben tancat amb un drap i les posarem a sol i serena durant 40 dies. Anirem barrejant-ho tot cada 

2 o 3 dies.

A mitjans d’agost, filtrarem la ratafia amb molta cura i  paciència, l’envasarem en ampolles de vidre   

amb un drap o un colador xinès,  deixarem reposar en un lloc fresc cinc o sis mesos ben bons....

ana GarCia torres

púDinG De FlaMs Casolans 
De DiFerents Gustos
INGREDIENTS: Mig llitre de llet · 7 ous · 200g de sucre ·1 pell de llimona canyella, ratafia i café

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, es posa en un motlle amb 

sucre cremat al fons i es posa en una plata amb aigua al forn no gaire fort, els de café a més se 

li afegeix un got de café i els de ratafia se li afegeix 200ml i abans de barrejar-la, bullir-la fins que 

quedi a la meitat.

Per saber si esta cuit es punxa amb una agulla prima , si surt neta ja es pot treura del forn i es deixa 

refredar.Quant es fret es tomba en un plat i es guarneix amb nata, fruita, cireres , galetes.

Bon profit. La recepta es per 6 persones.
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ClauDia i ViCtor sanCHez

Mousse De XoColata BlanCa 
aMB salsa De MaDuiXes
INGREDIENTS: 250 g de xocolata blanca · 3 fulls de gelatina neutra · 500 ml De nata per muntar

· 60 g de sucre · 3 rovells d’ou · 500 g de maduixes · 1 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 60 g de sucre en un cassó i reser-

vem 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 

muntem 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 g de maduixes amb el suc d’una taronja, i li posem per sobre 

la mousse.

natàlia Casas 

pastís De XoColata aMB nous 

INGREDIENTS: 200cc de llet · 80 g de mantega · 70-80 g de xocolata en pols · 3 ous

 · 150 g de sucre · 150 g de farina · Un Royal · Fruits secs

Remenar i fer bullir la llet, mantega i xocolata a foc baix fins que es fongui la mantega.

Deixar refredar.

Remenar en un bol els ous i el sucre.

Engegar el forn. 

Afegir lentament la farina i el Royal ben barrejat amb els ous i el sucre.

Escalfar el forn de dalt i de baix a 160º (Posició mitja) durant 30 minuts aproximadament. 

Remenar tots els ingredients i tirar-hi els fruits secs.

Posar-ho al forn en un bol untat de mantega i farina. Decorar-ho al gust.

Marta arCas i naia Guerrero

pinYa aMB CreMa Catalana i 
Cristallets De CaraMel i una 
Copa De CaVa
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INGREDIENTS:  Pinya · Crema Catalana · Sucre 

En un cassó petit escalfarem la llet amb la canyella i la pell de la llimona i la de taronja. 

Mentrestant, posarem els rovells dels ous amb el sucre en un recipient i el barrejarem be.

Quan la llet sigui calenta, retirarem les pells i la canyella i l’abocarem als rovells d’ou i el sucre 

barrejats, afegint tot seguit, el midó que prèviament haurem dissolt amb una mica de llet freda i 

passada per un colador ben fi.

Posarem la crema al foc i continuarem remenant fins que arrenqui el bull. Quan això passi, retirarem 

del foc però continuarem movent una estona més.

Agafem la pinya i treiem la part del mig i amb una màniga omplim de crema catalana, posem sucre 

i cremarem.

elena KosiDlo 

Mousse De XoColata 

INGREDIENTS: 1 tauleta de xoco negra (250g) · 125 sucre · 1 l de nata 

Es desfà la xocolata amb el sucre al bany Maria

Es deixa refredar

Es munta la nata i es barreja a poc a poc amb la barreja anterior

A la nevera i ja es pot servir
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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


