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Benvinguts i benvingudes a una nova edició de la Mostra de Tastets de Cuina Casolana de 
Santa Cristina d’Aro... Benvinguts i benvingudes... i gaudiu de la Festa!!

Us donem la benvinguda a la gran Festa de la gastronomia casolana de Santa Cristina d’Aro... La 
Mostra de Tastets de Cuina Casolana no es pot qualificar de cap altra manera... És una FESTA amb 
majúscules, una Festa per a tots els nostres sentits... 

L’olfacte... L’olor meravellosa de tots aquests plats casolans que són capaços de despertar-nos la 
gana i que fan eterna la espera prèvia abans no s’abaixa la corda, talment com una petita i dolça 
tortura.
 
La vista... Des de la presentació dels plats fins a la disposició de les taules i, sobretot, l’aspecte 
absolutament deliciós de totes les receptes que, sense saber-ne el gust exacte, ja ens conviden a 
tastar-les i ens fan intuir el que fruirem quan ens les mengem.

La oïda... Escoltant l’ambient previ ja es palpa que serà una gran jornada... els comentaris dels co-
mensals que ja han participat a la Mostra en edicions anteriors, que recorden aquell o l’altre plat que 
van menjar aquell any, explicant els que tenen previst triar aquest, el soroll del repicar dels cullerots 
amb les cassoles tot buscant aquella barreja perfecta de la recepta per a lliurar-la al comensal... i els 
comentaris dels mateixos, un cop satisfets, debatent sobre si és millor tal o tal altra recepta... 

El tacte... La primera sensació quan ens posem el plat que hem triat a la boca... la hem encertada!... 
aquest plat és molt agradable al paladar, o és més suau del que ens pensàvem, o es fon a la boca, o...

I el gust... el darrer dels 5 sentits. Un sentit al qual aquesta nit se li gira feina... i que, o és molt selec-
tiu o corre el risc d’embogir!!!... Aquest sentit ens farà gaudir del sabor deliciós d’aquells calamars, 
o el d’aquell rostit fantàstic, o el de la recepta d’aquell bacallà, o de les mandonguilles o... mmm ... I 
els postres? La dolçor perfecta d’aquella mousse, o la d’aquella crema, o d’aquell pastís ... amb tota 
seguretat, aquest és el sentit que ens farà tornar l’any vinent.

Hi ha quelcom, però, que ni es palpa, ni s’escolta, ni es veu, ni s’olora ni s’assaboreix... És el gran 
ambient i la complicitat que es viu entre organització, cuiners col•laboradors i comensals en una nit 
que any rere any es repeteix des de ja fa 26 edicions... i fent un repàs objectiu i fent cas als nostres 
sentits... no és d’estranyar que sigui així!!! 

Des d’aquestes línies, faig especial èmfasi en el que mai ha de faltar en un àpat... l’agraïment... que 
ja m’atreveixo a avançar - de ben segur- en nom de tots... Gràcies cuineres i cuiners per la vostra 
bona disposició! Gràcies comensals per ser tan fidels amb la Mostra! Gràcies col•laboradors per 
posar el vostre granet de sorra per tal que la Mostra sigui possible!

Deixeu-me acabar tal com he començat... Benvinguts a la Mostra de Tastets de Cuina Casolana de 
Santa Cristina d’Aro, benvinguts a la Festa... Molt bona Mostra a tothom!!

Xavier Sala i Congost
Alcalde de Santa Cristina d’Aro
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Plats

4

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
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 juli-
vert, 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

Pop a la gallega
INGREDIENTS: Pop · Llorer · Tomàquet · Ceba · Alls · Patates · Pebre 
vermell dolç i picant · Oli · Sal gruixuda

Es bull el pop amb llorer, tomàquet, ceba i alls fins que estigui tou.
A part es bullen les patates amb la seva pela.
Quan tot és cuit es talla el pop, es pelen les patates i es tallen d’un dit de 
gruix i s’hi posa el pop al damunt.
Es condimenta amb pebre  vermell dolç i picant, oli i sal gruixuda.
Bon profit!!

5



76

sòniA pujol VAlls

Grasoletes de bacallà 
amb espàrrecs de marge
INGREDIENTS: Oli d’oliva per fregir un bon manat d’espàrrecs
250 grams de bacallà dessalat esmicolat · all i julivert picat

2 ous · 2 cullerades de farina · 50ml d’aigua · 2 culleradetes de llevat

Netejarem els espàrrecs, els tallarem petits i els farem bullir en una paella 
amb un dit d’aigua. Quan ja estiguin una mica tous, els reservarem. En 
una paella amb una mica d’oli, sofregirem l’all i julivert i hi afegirem el ba-
callà i els espàrrecs. Li donarem un parell de voltes i apagarem el foc. Ba-
trem els ous i els afegirem al bacallà. Hi posem l’aigua i la farina i el llevat. 
Barregem bé fins obtenir una massa consistent. La fregirem a cullerades 
en oli ben calent. Les deixarem assecar sobre paper absorbent.

joAnA VAlls Andreu

Suquet d’anxova
Ingredients per a dues persones:
¾ de quilo d’anxoves ( de bona mida ) · 8 grans d’all · Uns quants 
brincs de julivert · 2 talls de pa fregit · 2 iogurts de salsa de tomata
50 grams d’ametlles torrades · 1 iogurt d’oli · Sal i pebre

Netejar les anxoves sense el cap i compte en treure l’espina dorsal.
En un minipimer hi posarem les ametlles, els alls, julivert, el pa torrat i la 
tomata, tot ben passat.
Agafarem una cassola de terrissa, hi tirarem l’oli i una vegada calent hi 
abocarem el contingut del pot del minipimer ( la picada ) i tot remenant 
durant cinc minuts fins afegir-hi un cullerot dels de sopa de fumet per 
espai de cinc minuts més.
Al cap dels deus minuts hi posarem les anxoves, que procurarem que 
sempre estiguin cobertes, si cal afegint més fumet. Deu minuts més a foc 
ràpid, sal i pebre i ja tenim el cuinat enllestit.
Posar-ho a la taula amb la cassola tapada i quan encara faci la xup-xup.
I bon profit
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AntoniA codinA

Rodó de vedella amb 
salsa de bolets
INGREDIENTS: Rodo d’espatlla de vedella · Ceba i un poquet de tomàquet · 
2 grans d’all sense pelar · Una fulla de llorer · Bolets com mes naturals millor.

AntoniA codinA

Pops amb ceba
INGREDIENTS: Pops petits · Ceba · Pebre negre · Vi negre · Picada d’all 
i julivert 

pere GimbernAt 
Escrita amb patates 
i ou dur
INGREDIENTS: Escrita · Oli d’oliva · Ceba · Vi blanc · Tomàquet
Patates · All · Julivert · Ametlles · Avellanes · Torrada · Ou · Sal · Pebre

Tallarem l’escrita, que ja serà sense pell, a daus. La salpebrem.
En una cassola hi fiquem oli d’oliva. Quan està calent, daurem una mica l’escrita. 
La reservem.
Tallem la ceba (A mi m’agrada passada per la picadora), l’enrossim i anem tirant 
el vi blanc. Un cop rosseta hi afegim el tomàquet, que prèviament haurem pelat i 
tret les llavors (passada també per la picadora) fins que ens quedi un bon sofregit.
Pelarem les patates i les tallarem a daus i les fiquem dins del sofregit. Hi donem 
unes quantes voltes perquè s’impregnin.
Hi afegim el brou de peix fins que cobreixi bé les patates.
Quan arrenqui el bull, el deixem uns minutets i hi afegim l’escrita.
Farem una picada amb els alls, el julivert, ametlles, unes avellanes i una torrada..
Ho escampem per sobre i sacsejarem la cassola perquè es vagi barrejant.
Deixarem que vagi coent a foc baix, fent xup xup, tot anant sacsejant la cassola 
perquè no s’agafi fins que les patates estiguin cuites.
Hi posarem els ous bullits, tallats per la meitat, sacsejarem i ja tenim el plat llest.
Es pot servir amb all i oli.
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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 aproximada-
ment 15 minuts.
Emplatar i ja es pot servir.

cArme proVensAl roselló

Timbal de 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 gr. d’oli d’oliva · 3 grans d’all · 500 gr. de bacallà (al punt de sal)
50 gr. de llet · pebre blanc · sal (Depenent del punt de sal del bacallà)

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
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cArme FArreGut i GemmA mArtínez FArreGut 

Vedella amb bolets, fricandó
Tallar la vedella ben fina. Enfarinar-la i, volta i volta passar-la per la paella. 

Farem un sofregit de ceba, tomàquet, afegirem aigua, deixarem que bulli 
una mica, i seguidament posarem la carn, i la deixarem una estoneta que 
s’acabi de coure i que estigui tova, per últim afegirem els bolets perquè 
agafi la carn el gust adequat.. 

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 ta-
llen 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.

silViA FiblA i FinA ortiz

VitelloTonnatto
INGREDIENTS: 
Carn: 1 rodó de vedella (800 o 1000 g) · Sal i pebre · Vi blanc · Oli d’oliva 
· Llorer
Per la salsa: 3 ous · 20g. de suc de llimona · 1 cullerada de vinagre
Sal i pebre · 300 g d’oli · 150 g de tonyina en oli d’oliva  (treure tot l’oli)
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15 g d’anxoves  (treure tot el suc que puguin tenir)
10 g de tàperes  (treure tot el suc que puguin tenir)

Salpebrem la carn (millor demanar-la que estigui lligada, evites que es 
deformi). 
Ara posa la carn en una olla amb el llorer, un raig d’oli d’oliva, un raig de 
vi blanc i aigua fins a cobrir-la. Es deixa cuinar a foc lent entre una hora 
i mitja i dues hores (tot dependrà de la mida de la carn). Quan  la carn 
ja està cuita la deixem reposar fins que quedi freda i així també acaba 
d’absorbir bé els gustos. El caldo que ha quedat de la carn el guardem 
per fer la salsa.

Salsa:
Ara per fer la salsa agafem  un recipient on hi posarem:  els ous, el suc de 
llimona, el vinagre, la sal, el pebre  i l’oli. Amb un minipimer ho triturem, 
ens ha de quedar com si fos una maionesa.  Després hi afegim la tonyina, 
les tàpares, les anxoves i els suc de la carn i ho tornem a triturar fins a ob-
tenir una salsa ben fina.

Finalment, tallem la carn (sempre s’ha de tallar quan  sigui  ben freda)  en 
fines làmines. I ara si que ja ho podem servir.
Per servir-ho posarem la carn i a sobre hi posarem la salsa. I ja ho tenim

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.

mAriA rosA pijoAn

Flam de bacallà amb salsa de 
pebrots del piquillo 
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INGREDIENTS: Bacallà · llet · ous · nata líquida · farina · cayena
alls · pebrots de piquillo · mantega 

Es  tritura el bacallà dessalat sense espines ni pell, els ous, la nata i un 
punt de sal.
Desfem una mica de mantega (25g.) i afegim 30 g. de farina... un parell de 
minuts,  hi afegim un gra d’all i pebrot de Cayena i ½ litre de llet. 
Ho barregem tot i ho coguem 8 minuts.
Seguidament hi afegirem el bacallà, tot molt ben barrejat.
Ho posem en un motlle d’alumini, taparem amb paper d’alumini i ho 
coem al bany Maria.
Per la salsa
Posarem 3 ó 4 alls, els triturem i sofregim cinc minuts.
Afegim 400 gr. de pebrots del piquillo, els sofregim 5 minuts més i els triturem

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

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 sofregir-ho tot. Finalment afe-
giu 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 xocola-
ta 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. 

AichA el boukrissi

Tajin de xai
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INGREDIENTS: carn de xai tallada a trossos petits · ceba · canyella en 
pols · sucre · gingebre · julivert · oli d’oliva · sal · pebre · colorant alimen-
tari · ametlla

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.

mArc reGincós

Pollastre amb escamarlans
INGREDIENTS: 1 Pollastre · 8 escamarlans · sofregit de ceba
vi blanc · brou de peix

En una cassola posem oli i saltegem els escamarlans.
Retirem.
Seguidament rossegem els talls de pollastre i separem.
Amb l’oli restant sofregim una ceba picada fins a quedar fosca.
Hi afegim el pollastre, un got de vi blanc i un got de fumet de peix i ho 
deixem coure a foc baix durant 2 hores.
Afegim els escamarlans i tapem 10 minuts.
Deixem reposar fora del foc.

VictoriA GArciA solAno

Cargols amb boques
INGREDIENTS: Cargols · Julivert · Boques · Tomàquet · Bitxo (Guindilla)
Pebre picant · Oli · sal

Es renten els cargols en sal i vinagre dós o tres cops.
Quan estiguin ben nets s’escorren i es posen a l’olla amb aigua bullint.
Quan estiguin cuits s’escorren per posar a la cassola amb oli ben calent. 
Es sofregeixen una mica. S’hi afegeix l’all i julivert. Es remena una mica.
S’hi afegeix tomàquet i que cogui bé. S’hi afegeix el bitxo, el pebre negre i 
la sal.
Bon profit!
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montse cAmA

Conill amb mel, trompetes 
de la mort i camagrocs
INGREDIENTS: Conill · mel · mostassa · trompetes de la mort
camagrocs · 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 i els camagrocs tallats i el romaní amb fulles.
Afegir mel, mostassa.
Afegir el caldo i tapar-lo.
Coure a foc lent.
Remenar una mica i posar sal al gust

Albert i mAriA descAyre

Risotto de ceps i parmesà
INGREDIENTS: Arròs · ceba tendra · ceps · vi blanc · brou de pollastre, 
parmesà · mantega · oli i sal

En una cassola amb oli es rossa poc a poc la ceba a dauets i s’hi afegeixen 
els ceps tallats. Posteriorment tirem l’arròs i una vegada rossejat apugem 
el foc i hi afegim un got de vi blanc sec. Quan s’hagi begut el vi anem ti-
rant el brou de pollastre suau poc a poc i, a mida que es vagi consumint 
el suc, n’hi anem afegint més. Remenar tota l’estona perquè l’arròs deixi 
el  midó i quedi cremós. Als 15 minuts apaguem el foc, hi posem un dau 
de mantega i el parmesà, remenem i ho deixem reposar 2-3 minuts. Ja es 
pot servir ! 

sArA FArGAllo

Croquetes de rostit amb 
amanida de germinats.
Pel rostit: 4 contracuixes de pollastre sense ós
un peixet de vedella
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200g de cap de llom · 1 ceba grossa · 2 tomates madures · un raig de vi 
blanc · sal i pebre

Per les croquetes: mig litre de llet · 3 ous · 100g farina · 50g Maizena
Sal · Pebre · nou moscada · pa ratllat

Fem el rostit a la cassola o al forn. Com preferim. Una vegada cuit i fred, 
triturem el rostit i el reservem en una cassola.
En un bol, barregem la llet, la farina, la Maizena, la sal, el pebre i la nou 
moscada. Un cop barrejat, ho aboquem a la massa del rostit. A foc mig, 
ho anirem barrejant fins que la massa es desenganxi de les parets. Uns 10 
minuts.
L’endemà formarem les croquetes , les passarem per farina, les clares i el 
pa ratllat per arrebossar-les. Les fregirem en oli ben calent.
Les acompanyarem amb una bona amanida amb germinats, que són 
molt sans.

hAwA diAllo

Cous cous de Senegal amb 
salsa i xai
INGREDIENTS: 
Cous cous · Mantega · oli

Salsa: Ceba · Oli d’oliva · Patates · Pebrot · Olives · Avecrem · Xai · Mostassa

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
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kerstin peter

Trio de vegetarians 
(Amanida de llenties, amanida de cigrons i escalivada)
Amanida de llenties (Per a 4 persones):
Llenties al natural: 2 pots ·  1 ceba · sal · pebre · oli · vinagre balsàmic
Passar les llenties pel colador i netejar-les amb aigua freda. Deixar escó-
rrer i posar-les en un bol.
Pelar la ceba i tallar-la en talls molt petits. Afegir les llenties.
Salpebrar, afegir oli i vinagre. Remoure i ja es pot servir

Amanida de cigrons (Per a 4 persones):
2 pots de cigrons cuits · 1 advocat · 2 tomàquets · 1 gra d’all · Cilantre
Oli d’oliva verge extra · Vinagre · Sal
Passar els cigrons per un colador y netejar-los amb aigua freda, deixar 
escórrer i posar-los en un bol.
Netejar els tomàquets, tallar-los en daus i afegir-los.
Pelar i picar l’advocat en daus i afegir-los.
Picar el gra d’all i finalment afegir-lo.
Afegir sal, oli i vinagre al gust, i ja es pot servir

Escalivada (Per a 4 persones):
1 albergínia · 1 Pebrot Vermell ·  2 cebes · 1 all · Oli d’oliva · Sal 
Netejar i assecar l’albergínia i el pebrot  Retirar la capa exterior de les ce-
bes i de la cabeça d’alls. 
Punxem l’albergínia amb un ganivet afilat per tal que no rebenti amb 
l’escalfor del forn.
Col•loquem totes les verdures en una safata per a forn i les reguem amb 
una mica d’oli d’oliva. 
Introduïm la safata al forn escalfat a 200 C fins que agafin color. Després 
s’abaixa la temperatura a 150ºC aprox. 1 hora més depenent de la mida de 
les verdures.
Comprovem que les verdures estiguin tendres abans de retirar la safata 
del forn i deixem refredar per a poder treure la pell i pinyols al pebrot i a 
l’albergínia.
Per a pelar-los cal tenir un bol amb aigua. Serà útil per a deixar els grans i 
la pell del pebrot que a vegades s’enganxa als dits. 
Un cop estiguin totes las hortalisses pelades i netes, tallar tires llargues i 
col•loqueu-les en una font.
Afegir l’all picat i sal. 
Afegir un bon reig d’oli d’oliva verge extra.
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noA schArF peter

Rotlle de salmó amb espinacs
INGREDIENTS: 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 movi-
ments 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.

dolçA codinA i josep deuloFeu

Espatlla de  porc duroc feta al forn de 
llenya acompanyada de la seva salsa
INGREDIENTS:1 espatlla de porc duroc de 4-5kg · 3 cerveses · 2 gots 
de vi negre · 1 ramet de farigola · 1 branqueta de romaní · 1 fulla de llor
2 cebes · 2 cabeces d´all · Sal · pebre negre en gra

Es masera l’espatlla 24h amb cervesa ,vi, herbes, cebes, alls, sal i pebre en 
gra. Ha de quedar mig coberta i es va girant.
Al cap de 24h es posa  al forn de llenya (escalfat a 200º). S´hi torna posar 
sal i pebre. 
Es cola tot el suc.
1 litre s´injecta a l´espatlla amb una xeringa. La resta de suc , es reserva i 
es va afegint a la cocció , que dura unes 5h.
CONSELL: L´interior de l ´espatlla no passi dels 75º-80º.
Amb el suc sobrant es fa la salsa. 

montse sAlA i Assumpció colomer

Faves estofades
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INGREDIENTS: ceba · cansalada · faves · julivert · menta · marduix
anís dolç · botifarra blanca · botifarra negra

Sofregir la ceba.
Sofregir la cansalada.
En una olla posar el sofregit i afegir les faves amb un farcellet de julivert, 
menta i marduix
Tirar un raig de menta i anís dolç.
L’olla es tapa amb la tapa al revés amb aigua sobre la tapa. 
Es deixa coure uns 20 minuts depenent de la fava.
Quan faltin 2 ó 3min. Tirar- hi botifarra  blanca i botifarra negra
Bon profit

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 sofregeixen una mica a la paella.
Seguidament fem un sofregit amb la ceba i el tomàquet.
Finalment es couen les gambes.

rosArio rebollAr

Mandonguilles de peix 
INGREDIENTS: Lluç · Bambes · Ou · Llet · Fumet de peix · Miga de pa
Sal · Pebrot · Farina · Vi blanc

Picar el lluç i les gambes, sal, pebre, all i julivert.
Afegir el pa remullat a la llet i l’ou.
Remoure tot i fer les mandonguilles.
Passar-les per farina i fregir.
Sofregir la ceba. Afegir el vi i el fumet de peix.
Incorporar les mandonguilles i acabar de coure.

serGi prieto i pAu Gómez 
Coctel sorpresa amb tapa sorpresa
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GemmA prieto i lAurA sAez 

Mini hamburgueses
AndreA sAenz

Pèsols amb pernil 
INGREDIENTS: Oli d’oliva· alls · ceba tendre · pèsols · pernil · vi blanc
sal i pebre · brou suau · pastanaga · ceba · porro · pollastre

En una cassola posar oli.
I a foc lent posarem l’all. Quan estigui un xic fet afegir la ceba i potxar-ho 
a foc baix, com a mínim 30 min.
A part, fer el brou amb els porros, pastanaga, ceba i el pollastre amb un 
xic de  sal.
Quan tinguem la ceba, afegim el vi blanc, deixar que s’evapori i afegir els 
pèsols.
Remenem un xic, tapem 10 minuts que “suïn” una mica i afegim el brou.
Al final de tot incorporem el pernil i apa a punt per menjar!!

ibAn cAstells boj

Trinxat de Cerdanya amb 
soja texturitzada i cruixent 
de festucs 
INGREDIENTS: 1 col · 4 patates · oli oliva · sal · 100 gr de soja texturitza-
da · 50gr de festucs · Alls · un ou

Netejar, tallar i bullir la col i la patata durant 1 horeta. 
Refredar i aixafar amb una forquilla. 
A continuació pelem, tallem i fregim l’all.
Una vegada daurat afegir la soja texturitzada prèviament hidratada i, finalment, 
afegir la verdura. 
Fregir la barreja fins que quedi feta una massa. 
Reservar i refredar. 
Passat el temps de fred es pot tallar a rectangles i es fa un arrebossat amb els 
festucs i l’ou. 
Escalfar una paella o planxa i marcar-lo només per escalfar. 
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ibAn cAstells boj

Rotllets de verdures i soja 
amb salsa teriyaky i xips
INGREDIENTS: Pasta de full · col · ceba · pebrot · pèsols · seitan · all
pastanaga · bleda · salsa Teriyaky · oli · sal · pebre 

En una cassola ofegar la ceba amb l’oli i afegir les verdures per ordre de 
duresa.
Posar el seitan tallat a tires i regar amb una mica de salsa soja, reservar i 
refredar.
Estendrem la pasta de full i disposarem una mica del farcit a sobre de la 
pasta i enrotllarem fins a aconseguir un farcell tancat. A continuació po-
sar oli en una planxa i daurar.
Posar-los al plat decorant-los amb salsa teriyaki i xips de la verdura que 
mes ens agradi.
Bon profit!!

mArGAritA Fuentes benítez

Xampinyons farcits amb pernil, 
formatge i nata amb beixamel
INGREDIENTS: 8-10 xampinyons frescos de mida gran · 150 gr. de pernil 
serrà tallat a tires fines · 100 gr. de formatge per gratinar a tires · oren-
ga · nou moscada · oli d’oliva · ceba · alls · nata

Els xampinyons, procureu que siguin de mida gran. D’aquesta manera 
tindrem més capacitat de farciment. Els netegem bé de terra.
Netegem els troncs que farem servir per al sofregit per omplir.
Passem els xampinyons una mica per la paella.

Pel sofregit:
Sofregir la ceba fins agafar color amb els alls. Després amb el tronc tallat 
a trossets amb l’orenga, nou moscada i pernil serrà o ibèric. 
Per últim incorporar la nata fins que faci un sofregit espès.

Omplir els xampinyons i incorporar el formatge ratllat per la beixamel, ½  
l. llet, farina, nou moscada i una mica de sal.



nAtàliA cAsAs

Pastís de formatge a la llimona 
amb cobertura de melmelada
INGREDIENTS: 200 g galetes Napolitanes · 80 g Mantega a temperatura 
ambient · 250 g  Aigua · 1 sobre  Gelatina de llimona · 400 g Formatge 
cremós · 200 g  Nata líquida · 40 g  Sucre
COBERTURA: 200 g Melmelada de maduixa · 2 cullerades · Suc de lli-
mona · 2 culleradetes Gelatina neutra en pols · 50 g Aigua

Adaptació lliure de recepta de Thermomix:
Base: Triturem les galetes. Afegim la mantega i ho barregem. Ho posem 
tot en un motlle pressionant amb una cullera que quedi tot compactat. 
Ho reservem al congelador.
Posem l’aigua a bullir i hi posem la gelatina de llimona, la nata i el sucre. 
Ho barregem fins que quedi tot desfet i ho afegim al motlle del congela-
dor. Ho guardem a la nevera un mínim de 4 hores.

Cobertura de melmelada: Posem en pot, l’aigua, el suc de llimona, la ge-
latina i la melmelada, i ho escalfem barrejant. Deixar refredar una mica i 
sense que es solidifiqui, tirar sobre la tarta quallada. Guardar almenys una 
hora a la nevera i servir fred.

sebAstiAn mAteo herrero

Mini Cheesecake amb gerds
INGREDIENTS PER A 12 UNITATS: 6 fulles de gelatina · 150gr de galetes
50gr de mantega · 70gr de xocolata blanca trossejada · 200gr de nata amb 35% 
matèria grassa · 300gr de formatge d’untar · 1 culleradeta de sucre de vainilla 
· 50gr de sucre · 150gr de gerds frescos o congelats · Sucre glas per escampar

La gelatina: Posar a hidratar la gelatina amb aigua freda i escalfar el forn a 180º 

La base :Posar les galetes al got i triturar durant 15 segons/vel 7.
Afegir la mantega i programar 30 seg/60°/vel 2
Distribuir la barreja entre els 12 motlles individuals. Aixafar amb una ç
cullera i posar al forn 15 minuts  a 180°

El farcit: Sense renatr el got,  posar la xocolata i trossejar 5 seg/vel 5.
Afegir la nata i barrejar 4 min/90°/vel 2.
Afegir les fulles de gelatina escorregudes i barrejar 10 seg/vel 4.
Incorporar el formatge cremós, el sucre i el sucre de  vainilla. Barrejar 10 
seg/ vel 6.
Amb l’espàtula, fer baixar les restes i tornar a barrejar 10 seg/ vel 6.
Distribuir la crema entre els motlles i deixar refredar un mínim de 8 hores.

Presentació: Amb un Ganivet, desemmotllar i posar al plat.
Decorar amb gerds i sucre glas... i llestos per a servir!!

tAniA esteVe

Pastisset de formatge fresc 
amb gelatina de maduixes 
recolzat en un llit de galeta
INGREDIENTS: 1 paquet de galetes tipus “Digestive” · 100 gr de mante-
ga fosa · 1 sobre de cuallada · 250gr formatge fresc (tipus Philadelphia) 
250 gr formatge Quack · 2 cullerades de sucre · 1 sobre de gelatina de 
maduixa · Maduixes · 500 ml d’aigua · fulles de menta per decorar.

Primer triturem les galetes Maria i hi afegim la mantega fosa, es barreja 
bé perquè quedi una pasta homogènia i, un cop aconseguida, es folren 
els gotets de plàstic transparents amb aquesta pasta. Es deixen un minut 
al congelador perquè quedi la pasta dura. Seguidament es barregen els 
dos tipus de formatge fresc i a sobre s’hi aboca el líquid del sobre de qua-
llada ja preparat, es barreja bé i s’omplen els gotets fins a tres quarts amb 
aquesta pasta. Es deixa quallar a la nevera una horeta. Mentrestant, es ne-
tegen les maduixes i es tallen en daus i es barregen amb la gelatina quan 
es comença a gelatinitzar. Es reparteix la gelatina a sobre dels gotets fins 
a emplenar-los  i els tornem a posar a la nevera. Un cop freds, es serveixen 
amb una fulla de menta.

irene rey i mAriA

Coca de Llavaneres
INGREDIENTS: Pasta de full · Crema · Pinyons · Sucre · Ous

S’estiren 2 bases de pasta de full, sobre una d’elles s’hi afegeix la crema 
pastissera sense arribar als extrems.
Pintem amb ou batut tot el voltant de la pasta de full i s’estira al damunt 
l’altre base de pasta.

S’aixafen els extrems amb una forquilla per tal que s’enganxin. Es pinta tot 
el sobre amb ou batut i s’hi tiren pinyons.
S’afegeix sucre pel damunt i es cou al forn durant 35 minuts a 180º.

Es deixa atemperar i ja es pot servir!

2120
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XeVi sAnchez pérez i mercè cAsAls

Trufes de Tiramisú en 
mousse de Mascarpone
Per les trufes:  24 melindros · 200 g. de xocolata negra · 200 g. de Mas-
carpone · 1 cc cafè soluble · 1 raig de licor · Cacau en pols · Mousse de 
Mascarpone · 2 rovells · 50 g. de sucre glaç · ½ baina de vainilla tallada 
pel llarg · 125 ml. de nata · 200 g. de Mascarpone

Trufes: Triturar els melindros ben fins, fondre la xocolata i barrejar-hi la 
resta d’ingredients excepte el cacau. Posar-ho a la nevera 1 hora per po-
der-ho treballar. Formar les boletes i arrebossar-les en el cacau.
Mousse: Posar els rovells, sucre i llavors de vainilla en un bol al bany Ma-
ria, batre sense parar durant 10 minuts fins a obtenir una crema lleugera 
i esponjosa. Retirar del foc remenant de tant en tant per refredar. Batre 
el Mascarpone a consistència fina. Afegir-hi la meitat de la barreja d’ous 
i barrejar-ho bé. Afegir la resta d’ous i barrejar. Muntar la nata i afegir-la 
amb suavitat.
Muntatge: Posar una capa de mousse en el fons d’un bol transparent i 
col•locar-hi les trufes a sobre. Reservar en fred i servir.

mercè cAsAls

Semifred de Taronja
INGREDIENTS:  Per a 10 persones · 300 ml. De nata · 100 gr. De farina · 
200 gr. De sucre · 4 ous · 4 fulls de gelatina · 250 ml. De suc de taronja 
amb polpa · Ratlladura d’1 taronja · 200 gr. De xocolata fondant

Fondre la xocolata i estendre en un silpat fent 20 discos de 6 cm. de dià-
metre.
Estendre la resta de xocolata en un acetat marcant-hi tiretes. Passats 2 
minuts enrotllar i posar-ho tot a la nevera.
Batre els ous amb el sucre i la farina. Estendre en una placa i enfornar du-
rant 12 minuts. Refredar i tallar en 10 cercles de 6 cm. de diàmetre.
Escalfar el suc amb la ratlladura. Afegir-hi la gelatina desfeta. Barrejar i 
refredar. Muntar la nata i afegir-la al suc.
Presentació:
En un aro desmuntable posar-hi el pa de pessic a la base, a sobre una 
capa de crema seguida d’un cercle de xocolata, una altra de crema, un 
cercle de xocolata i acabar amb una capa de crema.
Decorar amb una tira arrissada de xocolata o al gust.

clAudiA 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

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 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 gr de maduixes amb el suc d’una ta-
ronja, i li posem per sobre la mousse.

mAriA Giró

Tiramisú de xocolata
INGREDIENTS: 1 litre de llet · 1 terrina i mitja de mascarpone
1 pot de nata muntada (250 ml) · 4 rovells d’ou · 70 grams de sucre
cacau en pols · una bosseta per fer xocolata desfeta · un paquet de 
melindros. (per 6-8 persones)

Primer de tot fem la xocolata desfeta amb la llet i la bosseta de xocolata , 
seguint les normes que ens indica la bossa per fer xocolata desfeta. 
Quan tinguem feta la xocolata desfeta la deixem que es refredi i men-
trestant farem la crema de mascarpone. La crema es realitza barrejant tot 
el mascarpone, el sucre, els rovells i 1/4 del pot de nata muntada ( més o 
menys). Barregem tots aquests ingredients i ho deixem reposar a la nevera. 
Quan la xocolata desfeta ja no estigui calenta, agafem la plata on volem fer 
el tiramisú i anem posant una base de melindros sucats amb la xocolata 
desfeta. Per sobre ho cobrim amb la meitat de la crema de mascarpone 
que havíem fet anteriorment. Seguidament tornem a fer una altre base de 
melindros sucats amb xocolata per sobre de la crema de mascarpone que 
hem tirat i a sobre els melindros amb xocolata tornem a tirar tota la crema 
de mascarpone que ens ha sobrat  abans. Per acabar a sobre ho cobrim 
amb la nata que ens ha sobrat (3/4 parts del pot).
Al moment de servir hi tirarem el cacau en pols per sobre.
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Financier de xocolata 
amb crema anglesa de 
Mango
INGREDIENTS:
per a la crema de mango: 1,5g. de gelatina · 100 g. de puré de mango
4 ous · 90 g. de sucre · 90 g. de mantega · per al financier de xocolata
250 g. de mantega · 20 g. de xocolata negra · 250 g. de sucre glaç
20 g. de cacau en pols · 125g d’ametlla en pols · 85 g. de farina
8 clares d’ou · 25 g. de melmelada de taronja amarga
per al sirope de rom: 180 g. d’aigua · 170 g. de sucre · 150 ml de rom 
negre · ½ baina de vainilla · 15 motlles de semi esfera o cúpula

Crema anglesa de Mango:
Hidratar la gelatina.
En un cassó posar-hi el puré de mango i portar a ebullició.
En un bol, batre 4 ous amb el sucre, afegir-hi la meitat del puré i batre fins 
tenir una barreja homogènia. Afegir la resta del puré i continuar la cocció 
durant 4 minuts remenant amb una espàtula.
Retirar del foc. Afegir la mantega remenant fins a integrar. Seguidament 
afegir la gelatina desfeta.
Omplir els motllos amb aquesta crema i deixar a la nevera.
Sirope de rom:
Posar l’aigua, sucre i la vainilla tallada pel llarg a bullir.
Retirar del foc i afegir-hi el rom. Guardar en un recipient hermètic a la ne-
vera.

Financier de xocolata:
Escalfar el forn a 180º.
En un cassó fem una mantega avellana (Coure la mantega 10 minuts fins 
que tingui color avellana). Deixar temperar.
Fondre la xocolata al bany Maria fins arribar als 45º de temperatura. En un 
bol, tamisar la farina, sucre glaç, cacau i farina d’ametlles. Barrejar-ho bé 
i afegir-hi les clares muntades a punt de neu. Afegir-hi la xocolata fosa i 
la mantega avellana. Remenar fins obtenir una consistència fina, afegir la 
melmelada i barrejar bé. Guardar 20 minuts a la nevera.
Posar en una mànega pastissera. Omplir els motlles i enfornar 15-20 mi-
nuts. Deixar-los refredar una mica abans de desemmotllar-los.
Muntatge: 
Tallar una mica la base del financier i banyar-lo en el sirope de rom. Desem-
motllar la crema de mango i posar un mig-cercle sobre el financier.

Decorar amb anells de xocolata o al gust.

XAVier sAnchez cAsAls

Carolines de Bilbao
INGREDIENTS: 2 fulls de gelatina · 2 ous · 100 g d’aigua
240 g de sucre · 100 g de Mascarpone · 100 g de melmelada d’albercoc
18 tartaletes petites o 10 de grans · 50 g de xocolata fondant

Hidratar la gelatina en una mica d’aigua.
Separar els rovells de les clares. Fer un almívar amb l’aigua i el sucre. Muntar 
les clares a punt de neu i anar afegint-hi l’almívar en forma de fil, a la vega-
da que muntem. Continuar fins obtenir una merenga suau i brillant.
Barrejar bé el Mascarpone amb la melmelada i omplir les tartaletes amb 
aquesta crema. Posar la merenga a la mànega i formar cons sobre la crema 
de les tartaletes.
Barrejar els rovells amb 10 g. d’aigua. Fer un almívar amb 30 g. d’aigua i 40 
g. de sucre (Ha de tenir punt de fil).
Bolcar sobre els rovells en forma de fil remenant i posar el cassó al foc du-
rant 1 minut remenant contínuament. Retirar i afegir un full de la gelatina 
escorregut. Deixar temperar uns minuts.
Fondre la xocolata i afegir la gelatina escorreguda barrejant-ho bé.
Amb una cullereta posar 1cc de xocolata fosa de manera que caigui per 
ambdós costats del con de la merenga. Amb la crema fer el mateix pels 
costats contraris.
Reservar-ho en fred.

juliA cedres cArmonA

Crema càntabra (14 persones)

INGREDIENTS: 450 ml. de llet sencera · 1 pal de canyella
450 g de nata per muntar · 150 g de crema d’orujo · 6 rovells
250 g de sucre · 40 g de Maizena · Sucre de merara

Posar la llet, nata, canyella i crema d’orujo a escalfar reservant una mica de 
llet per desfer la Maizena. Coure durant 10 minuts.
Dissoldre la Maizena en la llet reservada. Barrejar els ous deixatats i el sucre 
i afegir-los a la llet amb la Maizena. Desfer-ho tot junt.
Afegir-ho a la crema d’orujo barrejant-ho bé i posar-ho a foc suau reme-
nant sense parar fins a espesseir.
Repartir la crema en bols adients. Posar-hi sucre demerara per sobre i cre-
mar. Servir
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Carquinyolis ( 8 racions): 100g d’avellanes (o d’ametlles) crues i amb pell
1 ou · 100g de sucre · 175g de farina · Ratlladura de llimona
una culleradeta de llevat en pols · 1/2 culleradeta de canyella en pols.
un rajolí de vi dolç.
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, mag-
nòlia, 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, 
fulles: poriol, fonoll, espígol, nepta, marduix, plantatge, broida, alfàbrega, llo-
rer, 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.

Carquinyolis
Poseu les avellanes (o les ametlles) a remullar amb el vi dolç
Poseu la farina i el llevat en un bol, en forma de volcà. Al mig poseu-hi l’ou, 
el sucre, la canyella i la ratlladura de llimona. Treballeu-ho primer amb una 
forquilla i després , amb les mans; a mig treballar-ho hi afegiu les avellanes, 
escorregudes però encara mullades, i ho seguiu pastant fins que estigui 
ben unit. Si us calgués hi podeu afegir una cullerada del vi dolç per ajudar-
vos.
Formeu-ne unes barretes d’uns 3cm d’ample per 1cm i mig d’altes. Poseu-
les al forn uns 20 minuts. Traieu-les i quan s’hagin refredat una miqueta les 
talleu a llesquetes, les torneu a enfornar uns minuts més fins que agafin 
color.
Temps 60 min.

Un cop fetes conservar en un lloc sec i ben tapades.

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 espècies 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,  deixa-
rem reposar en un lloc fresc cinc o sis mesos ben bons....

mArtA ArcAs i nAiA Guerrero

Carpaccio de Pinya amb 
niu de crema catalana
INGREDIENTS: pinya natural ·  rovells d’ou ·  llet · sucre ·  farina de blat 
de moro (Maizena) ·  Mitja branca de canyella · 1 llimona

Pelarem i tallarem la pinya amb el ganivet de serra de la manera més fina 
que puguem i n’eliminarem el cor.
Prepararem la crema catalana: primer reservarem mig vaset de llet freda 
i farem infusionar la canyella i la pell de llimona en la resta de la llet sense 
que aquesta arribi a bullir durant 10 minuts. Mentrestant mesclarem bé els 
rovells d’ou amb el sucre i dissoldrem la farina en la llet. Colarem la llet ja 
tèbia i hi afegim la resta de la llet amb la farina i la mescla d’ous i sucre, tot 
això en un cassó a foc baix i sense deixar de remenar fins que s’espesseixi, 
però sense deixar que bulli. Ho deixarem refredar.
Un cop netes, tallarem les maduixes per la meitat i farem 5 o 6 talls verticals 
a cada meitat.
A l’hora de muntar el plat, col•locarem tres rodanxes de pinya sobreposa-
des al plat, la crema catalana al centre creant un cordó

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.

clArA i mArtinA mompó, cArlotA reGincós i 
nAtàliA teiXidor

Carquinyolis amb xarrup 
de ratafia ben freda
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pilAr FArrerons
Brunyols amb un gotet 
de  ratafia  o  moscatell
INGREDIENTS: 1 kg. de farina · 7 ous · 150 gr. de mantega · 250 g. 
de sucre · 1 got de llet · 40 g. de llevat de París · Una copeta d’anís
Canyella · Xaliandria · Matafaluga · 2 llimojnes ratllades · Vainilla

Desfer el llevat amb llet tèbia i farina.
Deixar llevar en un lloc sense corrent i tapat.
Mentrestant, preparem tots els ingredients:
Amassar tot junt una bona estona, 15-20 minuts fins aconseguir la massa al 
punt (Es pot amassar amb la kitchen – aid)
Tapar i deixar llevar. Controlar. Fregir amb oli.
Opcionalment, però dóna un gust molt bó: Quan encara són calents, es 
poden ruixar amb un bon raig d’anís i ensucrar.  

montse proVensAl roselló

Coca de Greixons amb pasta de full
INGREDIENTS: Greixons · Pasta de full (fresca o congelada)
Ou · Pinyons · Sucre
S’estira la pasta de full.
Els greixons, una vegada tallats petits, es posen sobre la pasta.
Es tapa amb una altra capa de pasta de full.
Es pinta amb ou batut, s’hi reparteixen els pinyons per sobre i s’empolsima 
amb sucre. Es cou al forn ja precalentat a 180º durant 20 minuts

AnA GArciA torres

Púding de flams casolans de 
diferents gustos
INGREDIENTS (Per a 6 persones): mig litre de llet · 7 ous · 200grs de 
sucre · 1 pell de llimona · canyella · ratafia · 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. Als de cafè a més se’ls afegeix un got de cafè i als de ratafia 
se’ls afegeix 200ml. Abans de barrejar-la bullir-la fins que quedi a la meitat.
Per saber si està cuit es punxa amb una agulla prima. Si surt neta ja es pot 
treure del forn i es deixa refredar.
quan és fred es tomba en un plat i es guarneix amb nata, fruita, cireres, 
galetes. BON PROFIT!
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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


