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1ª OEMOSTRACIÓ OE CUINA CASO LANA
SANTA CRISTINA O'ARO

3 <!tejuliol de 1993

Fa unes setmanes, vaig rebre la visita d'una colla de senyores del
Poble, fent-me sabedor el seu propósit d'organitzar una "DEMOS-
TRACIÓ DE CUINA CASOLANA". Totjust assabentat de que consis-
tia el projecte, ja em Va semblar prou interessant. Malgrat tot, després
de pensar-hi amb deteniment, un cop coneguts més a fons els de-
talls, haig de dir que la idea cada dia m'entusiasma més.

Recordo haver escoltat, moltes vegades, comentaris sobre les
habilitats culínaries de determinades persones. Aquest encert a I'hora
de preparar exquisits menjars sovint resta entre les quatre parets de
casa, -o bé, com a maxirn, arriba a uns pocs amics o vetns. És trist que
aquells deliciosos plats, de vegades elaborats seguint receptes anti-
quíssimes, no tinguin oportunitat d'ultrapassar les fronteres del que
és la família. Així dones, m'imaginola Demostració de Cuina Casola-
na com si s'oferís un 'aparador per exposar la destresa deis partici-
pants.

Tantmateix, cal remarcar que és digne de lloanca restorc i dedica-
ció que hi esrnerca des del primer moment I'equip organitzador, fa
poc, auto-anomenat "Gust i Gana", i la forma acurada amb que es fan
els preparatius. En nom de l'Ajuntament, vull agrair les seves aporta-
cions i brindar-los el suport necessario Com a poble, el millor premi i
reconeixement que podem oferir tant als organitzadors com als parti-
cipants és l'assistencia en massa. D'aquesta manera, entre tots, ga-
rantirem la continurtat d'aquesta mostra i engrescarem d'altres inicia-
tives semblants.

Per la meya part, a partir d'ara mateix cornenco a barrinar quins
plats escolliré. Conill rostit... sípia amb pssols ... cargols amb cabra ...
pastís de poma ...

Josep Llensa i Rocosa
Alcalde de Santa Cristina d'Aro



1ª MOSTRA DECUINA CASOLANA

La cuina és una part important de la cultura deis pobles. L'intercanv
de coneixements i la seva difusió és básica i necessária pel seu enrí
quiment. ,

La transmissió oral ha estat, al llarq deis temps, el mitja més habi
tual per a la propagació de les tradlcions. "

Res millor, perqué quedi constancia d'un esdeveniment, que r
produir-Io d'una forma qráfica. "

El fet d'haver editat aquest lIibret, que avui teniu a les mans, res
pon aquest objectiu i sobretot deixa pales el testimoniatge i í'aqratrnen
a unes mestresses de casa que ens han brindat," desinteressada-.
ment, part del seu temps, per demostrar-nos la seva destresa cu··
linaria. Que ens han explicat aquest o aquell secret, que dóna un
encant especial a la seva recepta. Que ens han ajudat a que aquesta
1ª MOSTRA DE CUINA CASOLANA DE SANTA CRISTINA D'ARO,
pogués ésser una realitat palpable.

Els aqratrn sincerament la seva participació, doncs sense cada una
d'elles, no hagués estat possible aquest esdeveniment.

Les receptes que aquí es recullen, son les que dia a dia s'elaboren
als fogons de cada casa del nostre poble, no hi busqueu sofisticació
ni extravagancia, son senzillament, com el nom indica, una mostra de
la cuina casolana.

Ens permetem utilitzar unes ratlles, per donar, explícitament, les"
qracies a totes les persones i entitats que ens han ajudat, física,
económica imaterialment afer realitat el que fa tan sois dos mesos
era una simple idea i, per descomptat, al públic que ha vingut a de-
gustar les nostres elaboracions, i que ha donat el toe final al nostre
proposít.

FINS A LA 2ª MOSTRA DE CUINA CASOLANA.

Santa Cristina d'Aro, 3 de juliol de 1993
GRUP GUST I GANA

primers plats

Ivocats farcits amb fruits tropicals i de mar Núria Vallhonesta i Piquer

Es buiden els alvocats, es treu la polpa i es talla a trossets, després s'agafen tots
"els ingredients menys el caviar i es barregen tallats petits; s'afegeix la polpa del fruit
i es farceixen els alvocats.
A sobre hi posarem la salsa i ho guarnirem amb el caviar.

Ingredients: Alvocats, gambes pelades, margallons, enciam, poma, pinya, endí-
vies, taronja, col lombarda; caviar i salsa rosa.

Amanida d'arrós Eva Morales i Dolors Mayoral

Bu//ir retros al punt, deixar-Io refredar. Tallar abans tots els ingredients. Posar en
una plata plana tot ben barrejat i amanir-ho amb oli i sal al gust. S'ha de menjar molt
fred.

Ingredients: Arres, ceba, olives, xampinyons, tonyina, pebrot verd i vermell i ous
durs.

Amanida de cigrons Paquita Portés Ribas

Fer bullir els cigrons. Quan estiguin freds, posar la tonyina, les delícies ~e mar, els
ous durs, les olives verdes, tallat tot petit, barrejat amb els cigrons. Amamr amb ~na
vinagreta feta amb //imona, pebre negre, oli, sal i un parell de grans d'all tallats tins.
Servir fred.

Ingredients: 1,5 Kg. de cigrons,211aunes de tonyina mitjanes, 1/2 Kg. de delícies
del mar, 6 ous i 2 paquets d'olives.

Amanida freda de patates amb bacalía Maria Agustí Maruny

Bulliu les patates. Deixeu-Ies refredar i talleu-Ies a rodanxes fines. Enfarineu i fregiu
els talls de beceté. Talleu les cebes a trossos petits i també les olives. En una
platera plana poseu primer les patates amanides amb oli i pebre. Al damunt el
becellé' a trossets, la ceba, les olives, les anxoves i el pebrot escalivat.
Adorneu. amb les tomates i I'ou duro

Ingredients: 4 talls de bacallá remullat, 8 patates, 2 cebes, 2 anxoves, 100" gr.
d'olives blanques sense piriyol, 1 pebrot vermell escalivat, 2 tomates per arnarur, 1
ou dur, oli, sal i pebre.



,Amanida de margallons i lIagostins Lidia Prat

?'agafen els lIagostins i es fan bullir 3minuts, s'escorren es passen per aigua freda
. I es posen a la nevera embolicats amb un drap.

En un bol es talla /'enciam ben petit! els margallons arodelles, es remena; tot seguit
's'agafen els lIagostins es pelen i sencers es posen en el bol.
Es fan bullir els dos ous, un cop cuits s'uneixen amb les olives i la verdura amb
vinagre, es va triturant en el pice-pice. Una veqsds tot triturat s'hi posa I'oli i la sal;
es remena fins que quedi una salsa ttomoqénie.
Per aCéjlbar es va tirant la salsa en el bol on hi ha /'enciam, els margallons i els
lIagostms. Es reme na.

Ingredients: 1 lIauna grossa de margallons, 1 enciam, 15 lIagostins, 1 pot de ver-
dura amb vinagre, 2 ous, 1 bossa d'olives sense pinyol, sal i oli d'oliva.

Brac; de tonyina de lIauna Rosa Mª Gallart

Es barreja la tonyina amb els ous, s'afegeix la farina de galeta fins que quedi una
massa lligada i manejable. S'hi posen trossets depebrot i una mica de sal. Se I'hi
dona la forma de braq, es passa per farina de galeta i s'embolica amb paper de
plata. Es posa a bullir de 30 a 40 minuts. Quan és ben fred es talla a rodanxes i
s'acompanya amb unes tunes d'endívia i talls de //imona.

Ingredients: 1 quilo de tonyina, 4 ous,1 pebrot escalivat, farina de galeta, 2 lIimo-
nes, endlvíes. .

¡
! .

Canelons de carn Merce Valmaña d'Albert.

En una cassola de fang daurar la cam tallada a quadrets i les cebes enteres; salar.
Treure les cebes quan la cam esta daurada, cobrir la cam amb aigua i deixar reduir
fins que quedi tova. Picar-la.
Preparar la salsa beixamel amb una cullerada sopera de farina per 1/4 de litre de
lIet, sal i margarina. Barrejar una part amb la picada per quequedi una pasta sueu,
probar de sal.
Les plaques de pasta bu//ides pasar-les per aigua freda i estendre-Ies, repartir la
pasta i entoutsr-tos.
Untar una plata de fom amb margarina i colocar els canelons, cobrir amb la resta de
la salsa 'beixemet, posar bocins de margarina per sobre i cobrir amb formatge rat-
lIat.
Gratinar fins que quedin daurats, 35 o 40 minuts de fom.

Ingredients: 500 gr. de carn de porc, 250 gr. de vedella, 100 gr. de tetge de porc o
de pollastre, 2 cebes mitianes, 3 litres de lIet, margarina; tormatge ratllat, tarina;
pasta de canelons.

Amanida mar muntanya Eva Morales i Dolors Mayoral

Netejar les verdures i tallar-les a juliana. Preparar en una plata plana tot barrejat.
Amanir-ho amb salsa vinagreta.

Ingredients: Enciam, olives verdes i negres, tornáquet.pebrot verd i vermell, tros-
sos de cranc, gambes pelades, lIagostins pelats i perníl cuit i salat.

Arras fregitNacci Gorong (lndones) Milly

Bullir I'arrós per fer-Io blanc i molt seco Fregir el pollastre i esmicoler-lo. Fregir el
pernil, la ceba i I'all; han de quedar dorats. Afegir el pollastre, donar-Ii voltes i afegir
I'arrós també donant-Ii voltes. Tallar /'api molt fi i provar de sal.

Ingredients: Arras, pollastre, pernil serrá, ceba tendra, alls tendres i api.
Canelons de tonyina Maria Fernández Aneas

Bullir els canelons amb abundant aigua amb sal i un raig d'oli; vigilar que no
s'enganxin. Un cop cuits refredar, i estendre'ls damunt un drap net.
Esmicolar la tonyina i betreier-te amb les olives, el pebrot i els ous, tot picat petit;
afegir la salsa de toméauet i treballar fins que quedi una pasta homoqénie. Repartir
el farcit en els canelons i enrotller. .
Fer la beixamel í posar una mica, al fons de laplata del fom, colocar els canelons.
Cubrir amb la resta de la salsa. Espolvorejar amb el formatge ratllat i escampar uns
trossets de mantega. Gratinar al fom i servir.

Ingredients: 18 canelons, 400 grs. de tonyina, 1 pebrot vermell, 100 grs. d'olives
sense os, 2 ous durs, 4 a 5 cullerades de salsa de tornáquet i 50 grs. de tormatge
ratllat.
Beixamel: 30 grs. de mantega, tarina, lIet i sal.

Canelons de bacaltá Rosanna Camús Ferrer

S'agafa el becene remullat i sense espines i es fregeix amb oli d'oliva. Quan ja
estigui cuit (sense ser ros) es retira el bacalla, i es fregeix la ceba tallada prima.
Quan la ceba sigui cuita (sense ser rossa) s'hi barreja el becetté. A part, es fa una.
beixamel i s'uneix tot fins que la pasta quedi homoqénee. Es bull la pasta deIs
canelons i s 'enrotllen amb el beceué. Seguidament es passen per ou deixatat i
bescuit picat, es fregeixen i ja es poden servir.

Ingredients: (4 persones). 8 pastes de canelons, 250 gr. de bacallá, 1 ceba, oli
d'oliva, beixamel.



Clo"isses a la marinera MI! Dolors Padilla

Posar les ctoisses en remul/ amb aigua i sal per treure la sorra. Ben rentades es
posen en una cassola, cobrir amb un got d'aigua i posar al foc fins que s'obrin.
En u,!? cassola ~e terra fregir els al/s picats amb oli calent, incorporar I'aigua de la
CO~~/O de les. cloisses, ben colada, un got de vi blanc, lIorer i un xic de sal. Afegir les
cloisses, deixer 10 minuts i espolvorejar amb ju/ivert picat. Durant la cocció no
remenar amb cullera només sacsejant la cassola. . .'

~~wedients: 1 Kg. de clolsses, 6 dents d'all, t¿got de vi blanc, 1 got d'aigua, oli, sal
I julivert.

Gaspatxo extremeño Pilar Rodrígue~

Passar pel pimer tots els ingredients, qua n estigui ben passat afegir aigua, que
quedi espeso
Després posar sal i vinagre al gusto
Acompanyar amb pa totret tallat a daus.

Ingredients: 1/2 pa, 1 ceba, 2 pebrots, 3 alls, 1 kg. de tornáquets molt vermells, 1
.coqombre, sal, vinagre, oli, aigua. 1 barra de 1/2 kg.
Es un plat molt refrescant i apetitós.

~.

Empanada Dolores Masero Barrera

Fer una massa amb la farina, el lIevat el greix la sal i I'aigua. Deixar llevar tapat
3/4 d'hora. " , ,
Saltejar les cebes, els pebrots, les albergínies, el carbassó i el toméquet en una

. paella a foc lent, salar. . .< .

Posar greix en una plata de fom, extendre la meitat de la massa, farcir amb les
verdures, posar la tonyina. Cobrir amb I'altra part de massa i pintar amb rovell d'ou.
Coure al fom a temperatura de 220º de 30 a 35 minuts. Vigilar la cocció..

Ingredients:300 grs. de farina, 75 grs. de greix, 30 grs. de lIevat de París i~ar.
2 cebes, 2 albergínies, 2 carbassons, 2 pebrots, 4 tornaquets, tonyina, sal i olí.

Lasanya Maria Calzada Gispert

Per fer la massa es posa quasi tota la farina sobre una superfície plana, preferible-
ment un marbre, fer un petit forat al mig on posarem els ous previament batuts,
afegir una cullaradeta de sal i comencer a pastar anant afegint farina per aconse-
guir una massa dura. Estirar amb un corróde pastisser fins obtenir una fina capa,
tallar-la a la mida de la pasta de canelons i posar a bu/lir durant 15 minuts.
Per fer el sofregit posar la ceba, I'api, la pastanaga en una cassola, quan es co-
menee a daurar afegir el toméquet triturat, sal i deixar coure durant un parell d'hores.
Després afegirla cam i deixar-ho al foc 1hora més.
Llavors posar dins una plata una capa de toméquet, una de formatge (per tal de que
no s'enganxi la pasta) una de pasta ... fins a omplír la plata.
Un cop fet eixo ja es pot daurar dins el fom.

Ingredients: 1 kg. de farina, sous, sal. 2 cebes mitjanes, una branca d'api, 1
pastanaga, 1,5 kgs. de tornáquets, 1/2 kg. de vedella, 1/2 kg. de carn de botifarra,
200 grs. de formatge Parrnesá i sal.

Empanades de carn Teresa Díaz Ochoa

Per lB:f!7a~sa unir la mantega amb la farina afegir aigua i sal, es treballa fins que
que~/.'lna I suau, s 'e~tira i es tal/en uns cercles d'uns 100 12 cms. S'omplen amb el
tercit I es tanquen. Pintar amb ou.
Untar una plata amb mantega, espolvorejar amb farina i colocar les empanades.
Coure al fom a 200º durant 15 minuts. : ~,
Pe! far~~t, es piquen les ~ebes i es doren amb o/i, s 'afegeix la cam fins que quedi
CUita,s Incorporen les olives, les pan ses, els ous durs picats i la sal. .

Ingredients: 400 grs. de farina, 200 grs. de mantega i sal.
1/2 kg. de carn picada de cuixa de vedelía, 50 grs. d'olives verdes, 2 ous durs,
panses,1 manat de cebes tendres, 1/2 kg. de cebes velles,

Mongetes del ganxet amb gambes MI! Antonia Sacrest Bagó

Es bul/en les mongetes amb molta aigua i es posen a escórrer.
S'escalfa I'oli, en una cassola de fang i una vegada calent es doren lIeugerament les
gambes i es posen en un l/oc temperat. Es fregeix la ceba, ratllada molt fina, en el
mateix oli, fins que tingui un color ros. En aquest moment s'hi afegeix la farina
remenant bé fins daurar-Ia.
S'hi posa aigua perqué després de bu/lir uns vint mínuts no quedí una salsa massa
espessa. Llavors s'hi afegeixen les gambes, pelades junt amb les mongetes,
deixant-ho tot a foc suau 15 minuts més. A I'últim moment s'hi afegeíx una picada
d'all i ju/ivert.

Ingredients: 12 gambes, 1 kg. de mongetes del ganxet, 1 ceba grossa, farina, 3-4
dents d'all, julivert, olí d'oliva, sal. .

Fideus mar i muntanya Paquita Portés i Ribas

Bullir els fideys, deixar refredar. Coure a la planxa els pits de pollastre i les lIonses,
tallar-ho petJt. Fregir en una paella el porro i I'api. Coure les gambes. Barrejar, una
veqede tot fred am.b els fideus junt amb unes olives farcides partides per la meltet.
Amamr amb una vinagreta de guindilla feta coent oli i la guindilla. Servir fred. .

I~gredients: 2 kgs. de pollastre i lIonses de porc, 1/2 kg. de gambes, 3/4 de kg. de
fideus, 1/2 porro, 1 tall d'api, 1 lIauna d'olives. Guindilla, oli, vinagre i sal.

te .•



,Mousse d'escalivada amb anxoves Carmen Barrenetxe Pastís de rascassa Pilar Farrerons

Es cou el peix amb un brou curt amb les verdures. Quan ja es cuit es ben desté amb
els dits, que quedi quasi engrunes. . , . .
Es baten els ous comper fer truita s'hi afege/x la nata liqUIda, la salsa de tomaquet
iel peix, sal ipebre; tot ben barrejat. ..'
Untar un motile de "cake" amb mantega ipa torrat, poser-bi tata la betrei« del pe/x.
icoure al fom a bany maria una tiot« iquart aproximada.ment. Punxar per veure s/
esta cuit. Es serveix fret is'acompanya smb torradetes / salsa rosa.

Ingredients: 1/2 kg. de rascassa sense cap, 6 ous, 1/4 litre de nata líquida, 1/4 litre
de salsa de tomata, 1 pastanaga,1 porro, julivert, sal i pebre.

Tritura en una batedora les albergínies i els pebrots, afegir la crema de lIet, la lIet
calenta, els ous batuts, sal i pebre. Batre bé. Posar-ha en un motile untat amb
mantega i amb paper de parafina al fans també untat.
Coure al fom a bany Maria, vigilant que no bulli I'aigua, durant 1 hora, comprovar la
cocciá punxant amb una agulla lIarga i prima que ha de sortir neta. Desmotllar en
fred.
Servir acompanyat d'unes anxoves amanides amb oli d'oliva i un xic de vinagre.

Ingredients: 3 pebrots escalivats, 3 albergínies, 200 c.c. de crema de lIet, 125 c.c.
de lIet, 5 ous, sal i pebre. Anxoves, oli d'oliva i vinagre.

Musclos amb salsa de tomata Lili Batlle
Paté d'au al pebre verd Carmen Barrenetxe

Picar la cam de porc amb la censelede iel pollastre, afegir el bran~y i el xerés, les
avellanes picades, el pebre verd xafat, la lIet, la mantega fosa / els ous batuts.
Salar.
Barrejar bé i tornar a triturar ben fi. . .
Coure en un motile untat amb mantega al fom a temperatura moderada uns 45
minuts. Desmotllar en fred.

Ingredients: 350 grs. de pits de p,ollastre, 250 grs. de carn magra de ~rc, 150 grs.
de cansalada viada, 1 dI. de xeres, 2 cullerades de brandy, 75 gr. d avellanes, 2
ous, 1 dI. de lIet, 100 grs. de mantega, 2 cullerades de pebre verd i sal.

Obrir els musclos al vapor.
En una olla preparar la salsa. Posar una mica d'oli i fer la salsa de tomata, un cap
cuita afegir una mica d'aigua deIs musclos, colada, uns dos gots. Posar la picada
feta amb els alls, ametlles i el julivert.
Posar els musclos dins la salsa i deixar fer 10 minuts a foc suau.

Ingredients:2 kgs. de musclos, 1 sobre d'ametlles, 1 lIauna de tomata (puré) de
400 grs., 4-5 dents d'all i julivert.

Pastís de bacallá amb salsa romesco
Escalfar el beceué amb aigua, vi blanc, la ceba tallada, sal, 1 fulla de liorer i unes
gotes de suc de //imana.
Fregir lentament els al/s, que quedin dorats.
Fer una beixamel amb la mantega, la farina i 112 litre dellíquid de la cocciá del
oacaná, afegir els ous batuts, el peix triturat iels alls xafats. Posar el preparat en un
motile untat amb mantega iespolvorejat amb julivert picat.
Coure el fom a bany maria a 1202, 1 hora. Refredar idesmotllar.
Salsa: Picar en un morter els alls escalivats i les avellanes o ametlles, afegir I
palpe de les nrores,. els toméquets escalivats pelets. i sense lIavors, el vinag[é"
sal 1 anar afegmt /'011 poc a poco , . .
També s'hi pot posar pebre negre ilo menta fresca picadeta. ,_ _

Ingre~ients: 400 ws. de bacallá, 1 ceba, 4 alls, 4 ous, 75 grs. de mantega, M'grs.
de t~nna, 1 dI. de VI blanc sec, 1 tulla de lIorer, un raig de suc de lIimona, juliÍ¡et:t.,~ .'
tomaquets, 2 nyores, 2 alls, 8 avellanes o ametlles, vinagre, oli i sal. ' -

Paté caseta trufat Carmen Barrenetxe

Pica'-tota la cam, barrejar, salar, empebrar, afegir el brandy, la táfona tallada petita,
I'ou batut. Pastar tot bé afegint un all petit picat.
Untar un motile amb greix, posar al fans 2 fullesde uorer, forrar elmotlle amb la
mantellina que sooteeun; pels costats. _ .
Omplir amb el farcit, tapar amb la mantellina i colocar pel damunt la ceba a talls / 2
fulles més de üorer. _ ..
'Coure al fom 1 hora i quart a temperatura moderada, a bany maria. Comprovar la
=oi;ció. Servir fred.
Si es vol eomprovar el punt de sal agafar una boletade tareit abans de posar-lo al
motile i escaldar-la ambaigua i tastar.

~redients: 200 grs. de carnmagrade pore, 200 grs. de tetge de porc, 200 grs. de
nsalada viada, 1 mantellina, 4 tulles de tíorer, 1 ceba, 1 ou, 1 copa de brandy, 1

jCt!>tona,1 grilld'all, pebre negreo



Pebrots del piquillo amb brandada de bacallá M! Rosa Noguer Joli

Es posa a bullír el becen« amb aigua freda, quan arrenca el bul/ es tanca el foc i es
deixa reposar 20 minuts ..
En un encet es posa l'oli i els grans d'al/ i es deixa rossejer. Es treu t'ence: ctlll foc
i es deixa reposar una bona estona. Més tard es treuen. .
Bullir la patata i fer un puré seco Escalfar la I/et en un por.
Net el bacal/a de pel/ i espines, es trosseja i es posa en una cassola, barrejar la
patata i un xic d'oli. Ho posarem a foc baix, amb una espétute es va remenant, s'hi
va tirant la I/et i /'oli; a mitja cocció es passa pel pimer i al final també.
S'omplen amb la brandada els petnots i es posen en una plata d'anar al fom. Tritu-
rar amb el pimer la crema de I/et, la l/auna de pebrots morrons i 2 culteredes de
brandada i tot plegat es tira sobre els pebrots farcits. Coure al fom a 1802 uns 10
minuts.

Ingredients: 400 gr. de bacallá remullat, 1/4 litre d'oli, 114 litre de lIet, J patata
bullida, 2 grans d'all, 211aunes de pebrots (6-7 cada lIauna) del piquillo, 1 ampolla de
crema de lIet, 1 lIauna de pebrots (morrons).

Assortiment de truites Azucena Andreu Turón

TRUITA DE PATATES:EsJa'IIa la patata molt fina així com la ceba i es fregeix tot
junt. Salar. .

. Seguidament batem els ous i els aboquem a la pael/a on s'han fregit la patata i la

. ceba. j3arrejar tot i deixar aeurer pels dos costats.

TRUITA DE CARBASSONS: Es talla el cerbessá molt fi i es fregeix. Seguidament
fem igual que amb la truita de patates. .

TRUITA DE PEBROT VERD: Fregim el pebrot i seguim les mateixes instruccions
que hem explicat per la truite de patates.
Els ous per fer truita no s'han de batre molt.

Quiche Lorraine UIi Batlle

Massa: Posar en un bol la farina, la mantega, tal/ada a trossets i un xic de s,!l.
Trebal/ar amb la punta deIs dits fins que sembli sorra, afegir la I/et i amassar bé.'·,
Estirar la massa i colocar-la en un motile untat amb mantega.
Coure al fom ja calent.
A mitja cocció treure-Ia del fom i posar el pernil tallat petit; batre els ous i la nata
com per truita, incorporar el formatge ratllat i posar tot per sobre la massa, tornar a
entrar en el fom fins que quedi una mica torrat per sobre.

Ingredients: 250 grs. de farina, 125 a 140 grs. de mantega, un xic de sal, 1/2 got de
lIet. 4 ous, nata líquida, 200 gr. de formatge ratllat Emmenthal o Gruyere, 1 tall
gruixut de pernil.

Suquet d'anxoves Victoria Ferrer

En una cassola s'hi posa una mica d'o/i d'oliva. Es tal/en a lamines uns al/s i ju/ivert,
un cop daurats s'hi tira una mica de farina i que quedi ros; seguidament s'hi posa un
pebrot vermell i un pebrot verd i una cul/erada de tomata, s'afegeix /'aigua o un brou
de peix i es salpebre.
Un cop arrenqui el bul/ s'hi posen les anxoves i es deixen coure uns 10 minuts
aproximadament, i BON PROFIT/! '

Ingredients: 40 anxoves,· alls i julivert, 1 polsde pebre negre, 1 cullerada sopera de
farina, 1 tomata, 1 pebrot vermell i 1 de verd, oli d'oliva i sal.
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segons plats

Calamars farcits de peix M! Dolors Padilla

Es farceixenels calamars amb el rap cru i les potes, tot a trossets, es tanquen amb
un escuradents. Sofregir la ceba tallada, finsque quedi ben rossa. Després passar-
la per la picadora amb la cebece d'al/s, una branqueta de julivert, una cul/erada de
pebre vermel/ (no picant) i una mica d'aigua.
Posar tot el batut en una cessoie al foc fins que quedi quesl seco Afegir els cala-
mars, l'ou dur, el brou de peix, que cobreixi 1/3parto
Els lIagostins s'afegeixen 10 minuts abans a'eceber la cocció, que ha de durar 1
hora en total. Quan ja estiguin cuits incorporar una picada feta amb una cebece
d'al/s, julivert, pinyons i una mica de xocolata. .

Ingredients: Calamars, cues de rap, cebes, ous durs, 2 cabeces d'all, lIagostins,
julivert, pinyons, xocolata, sal i brou de peix.

"Caldereta" de xai Dolores Masero Barrera

Sofregir la ceba a tal/s en una cassola de terra amb un got d'oli, daurar a poc a poc.
Afegir el fetge a quadrets petits. Quan esta ben sofregidet posar el xai a tal/s, ja
salat, i deixar daurar. Afegir /'orenga, el pebre vermell i el negre i el vinagre. Deixar
que es vagi fent molt lentament.
Bullir el cervel/ i reservar l'aigua de la cocció. En un morter picar 4 dents d'all, sense
pelar, el cervel/ i la sal. Posar-ha a la cassola i remenar afegint-hi I'aigua de bullir els
cervel/s.
Coure 10 minuts, afegir una cul/erada plena de pa ratl/at, deixar 3 minuts més i ja
esta lIest. Es pot acompanyar amb arras fregit.

Ingredients: Espatlla de xai,cervell de xai, alls, pebre negre, pebre vermell, oren- '
ga, farigola, vinagre, fetge de xai, pa ratllat, ceba, oli i sal.

Cassola de peix Pilar Guirado

Fregir el rap salat i enfarinat, posar en una cassola amb oli juntament amb les
gambes, lIavors retirar-ha. Netejar els pops, posar-los al foc amb aigua i dexar bullir
8 minuts. .
Sofregir la ceba ben picada, amb oli que ha sobrat, en la mateixa cassola, quan ,
comenci a posar-se ros, afegir la tomata feta pureo
Bullir uns minuts, afegir I'al/ i jLilivert picat i remoure, tirar una mica de líquid de bullir
els pops, a continuació posar tot el peix i els muse/os (ja oberts a part).

r Deixar bullir lentament 10 minuts.

Ingredients: 4 rodelles de rap, 8 gambes, 500 grs. de musclos, 500 grs. de pops, 1
ceba, 250 grs. de tomata, 6 grans d'all, julivert i sal.
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Conill "alajillo" Antonia Pérez

Fregir el conill tal/at a trocets, ben fregidet, sense que es cremi.
Posar els altres ingredients en un plat, tallats, i després tirar-los a la paella junt amb
el conñl. Tot seguit posar un raig de vi i que vagi fentla xup xup, vigilant que no es
cremin.

Ingredients: 1 conill, 2 cabeces d'all, 2 pebrots verds, 2 nyore,s, 2 fulles de lIorer, 1
d'orenga, una mica de farigola, grans de pebre negre, un raig de vi blanc i sal.

Conill a I'olla CarmeSoler

Es talla el conill a talls petits, s'hi posa sal i una mica de farina i es fregeix en una
paella amb torce oli. Un cap fregit es treu de la pael/a, I'oli es cola i es posa dins de
/'olla, on s'hi fa el sofregit de ceba i tomata. Quan el sofregit esta fet s'hi tira el conill
i una mica d'aigua i es posa al foco En un morter es fa un all i oli i quan falten uns cinc
minuts perqué el conill sigui cuit, es tira a I'ol/a ..
Aquest plat s'ha de cuinar un dia abans de menjar-Io perqué sigui bó.
Tot s'ha de fer a foc molt lent.

Ingredients: 1112 kgs. de conill, 1 ceba grossa, 2 tomates madures, 4 grans d'all
grossos, farina, oli i sal.
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Conill amb cargols Carme Dalmau d'Arbat

Netejar els cargols amb aigua. Tot seguit es posen en una olla al foc que bullin 2
minuts perqué surtin de la clava, es retiren del foc i es posen altre vegada a netejar
amb aigua trece.
Es posa una olla amb aigua al foc amb els cargols, 2 cabeces d'alls, 3 fulles de llorer
i sal. Bullir durant Y2hora. Es netejen els conills i es tallen a trocets. Es posa oli en
una cassola i es daura el conill. Quan sigui daurat es treu i es reserva.
En el mateix oli deiirer la ceba picada, afegir la tomata triturada i deixar coure Y2
hora. Tot seguit afegir els cargols i una picada amb oli, sal, al/s i pebre negre, es
eouen uns minuts més. '

Ingredients: 1 conill, 80 cargols, ceba, sal,oli, tomata, pebre negreo

Conill Rostit amb all-i-oli Carme Basuldo Ricart

Posar el conill, tallat i amb sal a la cassola amb els alls, les cebes, oli i una cullerada
de greix de porc. Deixar coure a foc lent fins que sigui daurat. Afegir una copa de
conyac i deixar fer la xup-xup fins que sigui tou. Per acabar, posar una mica d'al/-i-
oli negat per sobre. Es pot servir fred o calent, solo amb guarnieió.

Ingredients: 1 conill, cebes, alls, 1 copa de conyac, oli, sal i 1 cullerada de greix de
porc.



Conill amb samfaina Dora Prieto

Fregir el conill i retirar-lo. Posar en el mateix oli, ceba i all picat, deixar coure una
estona i posar-hi tomete triturada fina. Afegir el conill i coure'l durant 45 minuts. 5
minuts abans de retirar-ho posar el pebrot, escalivat préviement. ..'

Ingredients: conill, ceba, all, tomata, pebrot.

Cua de bou Assumpc16 Guillot

Sofregir les cues de bou, apartar-les. Sofregir les cebes, enteres i els alls.
Quan estigui afegir la tomata, posar-hi el bou junt amb el vi i les herbes. Coure-ho
durant dues hores. Y2abans d'acabar-se de coure, afegir-hi les patates que haurem
rossejat, i els pésols cuits.

Ingredients: Cua de bou, cebetes petites, cabeces d'all, tomata, herbes aromáti-
ques (lIor, julivert, farigola), patates tendres, pesols i vi negreo

Cuixa de xai fareida Pilar Massana

Treure I'os de la cuixa. Saltejar els xampinyons picats, barrejar-Ios amb la carn
picada, I'all, el julivert i l'ou. Farcir la cuixa, cosir /'obertura, punxar-Ia perqué no es
rebenti. Rostir-Ia a la cassola amb oli molt calent, poca estona. Afegir els ossos que
hem tret, les cebes, una cabec;a d'alls i les herbes. Posar-la al forn i a mig coure
treure-Ia i abocar-hi el conyac i el xeres. Tornar-la al fom Y2hora més i retirar.
En el mateix oli, fregir la tomata, afegir un raig d'aigua o brou de cam, colar la salsa
i ja es pot servir. .

Ingredients: 1 cuixa de xai, 200 grs. de xampinyons, 200 grs. de carn magre de
porc o botifarra, 1 ou, all, julivert, xeres, 2 cebes, 1 cabeca d'alls, 2 tomates, lIorer,
farigola i romaní.
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Filet de pore fareit al gust Dolc;a Codina i Josep Deulofeu

Per fer el farcit: tallar els xampinyons, la ceba i el bacon, a talls petits, ofegar amb .
mantega i deixar refredar. Picar el julivert, la ceba i barrejar bé amb t9ts els ingre-
dients (menys et.tllot i el pernil). Obrir el filet fetpel carnisser (molt ben tallat). Posar
el farcit en forma de salsitxa al mig del filet, plegar la punta delfilet endins i sobre el
farcit. Tancar bé el filet i embolicar tot el filet amb el pernil salat i finalment, /ligar-ho.
Per coure: Rostir els filets en una cassola, amb el toe fort. Treure'ls i en la mateixa
cassola, tallar ceba ben petita i deixar-Ia coure molt a poc a poco Finalment quan la
ceba esta feta s'hi posa els filets tallats a talls, deixant que faci la xup-xup.

Ingredients: (Per 3 o 4 persones). 1 filet de porc de 400 grs., 10 grs. de pasta de
farcit, 50 grs. de bacon fumat, sal, julivert, pebre negre, mantega, 10 grs. de xam-
pinyons frescos, 100 grs. de ceba, 2 talls de pernil salat.

Galtes de pote Balbina Casadevall Tolos~

En una cassola sofregir les galtes. Posar sal. Deixar-Ies.
En el mateix oli daurar la ceba trossejada. Afegir un xic de tom.ata.
Deixar coure una estona, afegir les galtes i deixar coure fins que quedin tobes. Tenir
ia cassola tapada.
Quan son quasi cuites afegir una picada d'ametlles i tancar el foco
Acompanyar-Ies amb un eli-i-oli.

Ingredients:- Galtes de porc, sal, olí, ceba, tomata, alls i ametlles.

;.

Mar i Muntanya Francesca Esteve

Sofregir el pa i els escamarlans, treure de la cassola. Reservar.
Sofregir el pollastre, quan esta daurat afegir la ceba tallada molt fina i la tomata,
quan esta daurada, afegir els escamarlans i la picada feta del pa torrat, els al/s, el

.julivert i la xocolata. Afegir una mica d'aigua i deixar coure a poc a poco

Ingredients: Pollastres, escamarlans, ceba, tornáquets, ametlles torrades, alls, pa
torrat, sal, xocolata i oli d'oliva.

Matambre relleno Montse Sala

Es posa sal i pebre sobre la carn. Es posen els ingredients a capes, s 'enro tila i es
cus, que no pugui sortir el farcit.
Es posa a bullir amb el brou unes 2 hores.
S'espera que es refredi posant un pes a sobre perqué tregui els Iíquids.
Es tal/a a rodel/es molt fines per posar entre el pa.

Ingredients: Tel de vedella, espinacs, formatge ratllat, sal, pebre, ous, pastana-
gues, brou d'herbes, all i julivert.

Pollastre farcit Núria Dalmau

Desossar el pollastre, tercir amb la carn picada, ou dur, pebrots, olives i pernil dote.
Posar al fom amb ceba i toméquet i una cabec;a d'al/s.
Quan esta ben daurat i cuit es treu i es deixa refredar i es talla a rodanxes primes ..
Salsa: Es tritura la ceba, el toméquet i !'all, de la cocció del pol/astre, es posa en una
cassola i s'afegeix una copa de brand y i crema de I/et. Es remena i es tira per sobre
el pollastre tallat.

Ingredients: 1 pollastre de 1Y2 kgs., carn picada, ou dur, pebrot, ceba, olives sense
pinyol, pernil dolc, tornaquets, 1 cabeca d'alls, un copa de brandy i crema de lIet.



Peus. de pore amb eargols Margarida Cots

.Bultir els peus, netejar i bullir els cargols.
En una cassola es fa un sofregit amb molta ceba i molt poca tomata. Un cop feta,
s 'incorporen els peus de porc, els cargols i una picada feta amb all, julivert, xocola-
ta, sal i pebre al gusto
I es deixa bullir uns 20 minuts tot plegat.

Ingredients: Peus de porc, cargols, ceba, tomata, all, julivert, xocolata, sal i pebre.

Roast-Beef Rosana Torres Raig de Quintana,

Es posa el roast-beef ben untat amb elllard i després s'hi posa sal i pebre. S'hi tira
un bon raig de conyac pel damunt i es posa al forn 15 minutsper a cada kg.
Per últim es cola la salsa de la carn i s'acompanya amb la salsa "Nenu" el roast-
beef.
Salsa: Es fa una metonesei després s'hi posen tots els ingredients tallats petits amb
la salsa i es tritura bé.

Ingredients: 1 kg. d'entrecot de bou, IIard, conyac, sal i pebre.
Salsa: 2 cullerades mitjanes de mostassa, una mica de vinagre, 4 cogombres, 3
tilets d'anxova, una mica de sucre, 1 ceba petita picada i una mica de maionesa
normal. .

Peus de pore amb boques isalsitxes Dolores Fernández

Netejar i bullir els peus, fer un sofregit amb ceba i toméquet, posar les boques i les
salsitxes. Coure una U? hora, afegir els peus de porc amb una mica de brou de la
cocció colat i la picada d'all cru, ametlles i pa fregit, que vagi fent la xup xup. 0 hora
que quedi sucós, probar de sal i pebre. .
Es pot posar una mica de bitxo picant (cirereta).

Ingredients: 4 peus de porc, Y2 kg. de boques, 250 grs. de salsitxes, 250 grs. de
tomáquets, 250 grs. de ceba, alls,pa tregit, oli, sal i cirereta.

Vedella amb bolets Margarida Padrosa i Carme Aulet

S'agafa un tros de vedella i s'hi posa sal i pebre. En una cassola amb un raig d'oli o
greix es fa daurarla carn per totes les bandes fins que agafi color.
Tot seguit posar 2 cebes a talls, 2 cabe ces d'all i una tassa d'aigua. Deixar coure
d'una hora a una hora i mitja, a la meitad de la cocció posar una copa de viblanc o
conyac. Vigilar que no es cremi. Ja cuita la carn es talla a rodanxes i es posa en una
cassola.
Passar la salsa per la batedora i tirar per sobre la vedella. Després agafar els bolets
enfarinats i fregir-Ios que quedin una mica rossos i posar-los amb la vedella.
Fer una picada amb els alls, les ametlles i un tall de pa torrat o carquinyolis. A gust.
Posar la picada escampada per sobre els bolets i la carn, cobrir tot amb aigua i
deixar coure 1hora. Tastar si esta al punt de sal. la menjar!

Ingredients: 1 tall de vedella, 2 cebes grosses, 2 cabeces d'all, 1 copa de viblanc
o brandy.
Picada: Pa, ametlles, alls i bolets al gust.

Pota i tripa Esperan~a de Banyoles
Bullir la pota i tripa.
En una paella amb oli fregir 3 alls, 2 lIesques de pa i retirar. Fer un sofregit amb la
ceba tallada molt grossa, tirar la torrada triturada i deixar coure només 6 o 7minuts.
Fer una picada amb 3alls crus, els tres fregits, el pa, les ametlles ifulles de julivert.
Posar en una cassola el sofregit, la picada, vi blanc, la cirereta i 102 fulles de llorer.
Posar la pota, tripa i la picada i cobrir amb U? litre de brou de bullir la pota i tripa i 0
d'aigua. Que vagi fent la xup-xup ..

Ingredients: 1 ceba grossa, 3 o 4 tomates, 6 alls i 19 ametlles, cirereta a gust, 3 o
4 tulles de IIorer, 1 kg. de pota i tripa i tulles de julivert.

ViteJ Tonné Teresa Díaz Ochoa

Sípia amb pésols Assumpció Colomer

Sofregir la sípia, la retirem i amb I'oli restant sofregim la ceba. Una vegada daurada,
sofregim la tomata. Ouen estigui cuita hi afegim la sípia i ho cobrim d'aigua. Ho
deixem coure 0 hora. Hi afegim els pésots i ho coem un quart d'hora més. Tot
seguit hi afegim la picada. Esperar 2 minuts i apagar el foco

'_Ingredients: 2 kgs. de sípia,.2 cebes grosses, 1j,¡ kg. de tomata, Y2 kg. de pésols,
sal, pebre, picada, all, julivert, ametlles i pa torrat. .

Bullir amb aigua les verdures i la carn al punt, apagar el foc i deixar refredar la carn
en el brou.
Batre els rovells d'ou, afegint poc a poc I'o/i fins aconseguir que la salsa espessi.
Afegir la tonyina feta molles i les anxoves. Alleugerir la salsa amb el vinagre.
Tallar la carn en tallets molt tins.
Guarnir amb les cIares d'ou i escampar les téperes per sobre la salsa s 'afegeix al
gust. '

Ingredients: 1 tall rodó de vedella, 1 Porro, 1 ceba, Y2 branqueta d'api, 200 grs.de
tonyina, 6 filets d'anxova, 3 rovells d'ou, oli d'oliva de 0,4º, 2 ciares d'ou dur, pebre
negre, 1 cullerada sopera de vinagre de vi i tape res .:
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Coca de iogurt Cristina Bernabé

Posar tots els ingredients a la batedora en el següent ordre: 1r els ous i el sucre i es
treballa bé fins que estigui ben barrejat, a continua ció afegir els iogurts, la farina, el
royal i I'oli. ~.
Treballar bé.
Untar una plata de fom amb oli, posar la massa i per sobre els pinyons. Coure al
fom a 150 graus uns 25 o 30 minuts. ~. I

Ingredients: 1 iogurt de lIimona, 3 ous, 3 gots de ~e i un gbt d'oli no gaire pie, 1
sobre de royal, ratlladura de lIimona i uns quants pinyons.
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Espill de pinya Antonia Pujol Donada

Posar en remull, durant 10 minuts dues fuI/es de gelatina senceres, i set fulles de
gelatina trocejades. Escórrer el pot de pinya. En un cassó posar 100 ce. del suc de
pinya a escalfar al foc, posar-hi les dues fuI/es de gelatina ben escorregudes, rema-
nar amb el batedor i desfer, abocar-ho en un motile rectangular, mul/at ambaigua,
i deixar quallar a temperatura ambiento Una vegada pres, posar 1 o 2 rodelles de
pinya amb una cirera confitada al migo
Fer una crema anglesa amb 125 ce. de I/et perfumada amb vainilla, 125 grs. de
sucre, 3 rovells d'ou i la resta del suc de pinya. Una vegada feta, canviar de reci-
pient, tirar-hi la gelatina ben escorreguda, remanar bé. Deixar refredar una estone,
abocar-hi de mica en mica la nata montada. Tal/ar la resta de pinya a bocins petits,
i barrejar-ho a la crema. Posar-ha en el motile i deixar refredar a la nevera.

Ingredients: 1 pot gran de pinya en almívar, 250 grs. de nata montada, 125 grs. de
sucre, 15 grs. de gelatina (a fulls),3 rovells d'ou, 125 ce.de lIet, 1 branca ce vainilla
i cireres confitad es.

Flam de nata Anna C.arcía

Bullir la lIet, la pell de lIimona i la canyella. Treure del foc i refredar.
L1avors es cola i s'hi tiren els ous i el sucre. Barrejar bé. Posar en motiles que
estiguin preparats amb sucre cremat al fons.
Coure a bany maria al fom no molt fort.
Comprovar amb una agulla de fer mitja que sigui prima, el punt de cocció, si sut neta
és que ja és cuit. Refredar i treure del motilo. Es pot guarnir amb nata í cireres
confitades o maduixes.

Ingredients: 1f21itrede lIet, 4 ous sencers més 3 rovells, 200 grs. de sucre, 1 pell de
lIimona, 1 branqueta de canyella, nata, cireres o maduixes.

Flam de coco Nico Bigas'

Barrejar tots els ingredients i passar-Ios per la batedora. Cremar sucre en un motile.
Posar el batut preparat icoure al fom a bany maria de 20 a 25.minuts.

Ingredients: 150 grs. decoco ratllat, 4 ous, 1 got gros de lIet, 1 pot de lIet conden-
sada.

Flam de pomes Isabel Torrado

Posar en un recipient les pomes, el sucre, la mantega i el suc de //imona, introduir
en el microones i conectar 8 minuts. Mentrestant barrejar els ous batuts amb e/s
melindros tallats i posar a la batedora. Afegir la 1ª preparació de les pomes. Batre
bé fins obtenir una barreja suau i homogtmia. Posar la barreja en un motile untat
amb mantega, introduir-to en el microones conectar-ho a 10 minuts. Deixar refredar
i desmotllar. Guarnir al gust.

, .,Ingredients: 1 kg. de pomes vermelles pelades i tallades a grills, 150 grs. de sucre,
-50 grs. de mantega, sue de 1 lIimona, 10 melindros, 6 oUS.

Mousse de pinya Montse Provensal

Posar tots els ingredients en un bol, passar-ho pel minipimer. Col./ocar amb copes
i posar-ho al congelador o la nevera. . .
Pot servir-se fred o semi-congelat.

Ingredients: 200 grs. de suere, 250 grs. nata muntada, 1 pot de pinya en almíbar,
sue de dues lIimones.

Pastís d'ametlles Montse Provensal

Barregem els 150 grs. de sucre i els 6 rovells d'ou, quan esta ben unit, tireu-bi
I'ametlla crua triturada i la pell de I/imona ratllada.
Apart, monteu les 6 cIares a punt de neu amb els 50 grs. de sucre restants. Ajuntar
la barreja anterior, passeu-hi el batidor un moment i ja es pot abocar en un motile
untat amb mantega. Coeu-ho al fom a 160 graus durant 25 minuts. Per la presenta-
ció col.loqueu-hi al sobre ametlla filetejada.

Ingredients: 250 grs. de sucre, s.ous, 250 grs. ametlla erua triturada, 8 ametlles
torrades filetejades, 1 lIimona ratllada, mantega.

te
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Pastís de formatge Rosa Farrerons Mateo,
PASTA BRISA: Pasar a la batedara el sucre, t'ou, la margaiina i per últim la farina i
la sal, betre ben ton. Deixar repasar 1 hara.
FARCIT: Batre els rovells d'au, el sucre, la margarina, el farmatge, la nata, la farina
i la sal, batre una bana estana. Mantar les cIares a punt de neu i afegir el batut
d'abans.
Estirar la pasta brisa i farrar un matlle. Omplir-ho amb el batut i coure al tom fins que
sigui cuit.

Ingredients: Pasta brisa: 250 grs. de farina, 125 grs. de margarina, 125 grs. de
sucre i 1 ou.
Farcit: 80 grs. de margarina, 4 ous, 2 tarrines de 250 grs. de formatge "speisequark",
150 grs. de sucre, 1,4 litre de nata líquida, 3 cullerades de farina i una punta de sal.

Peres al vi Margarida Miret

En una cassala posar tots els ingredients, deixar bullir fins que les peres siguin
tabes. Deixar refredar. Servir fred.

Ingredients: Peres, vi, aigua, moscatell, sucre, pela de llimona i canyella.

Tarta de fruita Isabel Torrado

Triturar les galetes i barrejar amb la mantega i un ou, formant una pasta.
Farrar un motile de tarta amb una fulla plástica, vessar damunt la pasta preparada
i cobrir bé el fans i els costats, formar com una cistella, tot seguit barrejar els altres
ingredients, lIevat de les fruites, amb la batedara i posar sobre la cistella preparada.
Posar en el microanes 13 minuts, retirar i deixar refredar.
Cobrir la tarta amb les fruites al gust. '

Ingredients: 1 paquet de galetes Maria, 60 grs. de mantega estovada, 3 ous, 1
tarrina de formatge "Philadelphia", 2 iogurts naturals, 8 cullerades de sucre, 2 culle-
rades de maizena, 2 kiwis i 250 grs. de maduixes.

Pastís de llimona Nico Bigas

Triturar les galetes amb la batedora amb t'eiuae d'una mica de lIet, afegir la mente-
ga i seguir batent fins aconseguir una pasta espesa.
Forrar amb la pasta un matlle untat amb mantega.
Batre els rovel/s d'ou amb la I/et candensada, afegir-hi el suc i la ralladura de les
/limones. Batre les cIares a punt de neu i afegir-Ies a la crema.
Posar tot en el matlle farrat amb la pasta de galetes, espalvarejar amb sucre Ilustre
i pasar al tom a daurar 20 minuts.

Ingredients: 1 pot de lIet condensada, 2 lIimones, 4 ous, 200 grs. de galetes Maria,
50 grs. de mantega, una mica de lIet i sucre Ilustre.

Tarta al kiwi EmmaFelip

Pastís de xocolata Teresa Díaz Ochoa

Barrejar la mantega fosa amb les galetes i el sucre, posar-ha en un motile a máxima
temperatura al microones, durant 2 minuts.
Batre els ingredients que queden menys el kiwi, i pasar el microones a 75 de poten-
cia, 7 minuts tot junto Després a máxima potencia durant 2 minuts més, treure i
pasar el kiwi. .
Rebaixar la melmelada amb 1cullerada d'aigua tébie i abrillantar la tarta per sobre.
Guarnir: En el temps de les magranes, es pot guarnir amb aquesta fuita o amb
qualsevol fruita de bosc.

Ingredients: 25 galetes tallades, 100 grs. de mantega, 100 grs. de sucre.
Farcit: 250 grs. de mató, 1 tassa de nata líquida, 3 ous, 1 kiwi i 1 cullerada de
melmelada al gust.

Posar la xacolata a tal/ets petits amb la mantega i el sucre en un bot pel torn.
S'escalfa al torn fins que es fangui la xacalata. Treure del torn i barrejar bé, afegint
els ous i la farina deixant tot ben unit.
En un motile untat amb mantega i enfarinat es pasa la massa. Caure al torn de 7a
10 minuts a temperatura maderada. Un cap fred es tal/a per la meitat i es pasa la
crema de xacolata i es decore al gusto
Crema de xacolata: Caure a toe suau uns 15 minuts la xacalata a el cacao. amb 1dI.
d'aigua, remenar de tant en tanto
Afegir fara del toe 2 dI. de crema de lIet i 30 grs. de mantega. Batre tort durant 2
minuts. Si s 'utilitza cacao. afegir 125 grs. de sucre en el mament de dester-no.

Ingredients: 150 grs. de xocolata fondant, 120 grs. de mantega, 150 grs. de xoco-
• Iata amb lIet, 1 tassa de farina, 1 tassa de sucre i 40us.

, Crema: 250 grs.de xocolata o 125 grs. de cacao, 1 dI. d'aigua, 2 dI. de crema de
lIet, 30 grs. de mantega.

Tarta de maduixes Lili Batlle

Per la massa, posar en un baIla farina, la mantega a trossos petits i una mica de
sal. Treballar amb les puntes deIs dits fins que la pasta quedi com si fas sarra,
afegir la llet, treballar per farmar la massa. Estirar la massa, pasar-la en un matlle
untat amb mantega, coure al fom ja calent. Treure del torn, cabrir amb una mica de
melmelada de maduixes, I~s maduixes i una mica més de melmelada per sobre .

Ingredients: 250 grs. de farina, 125 a 140 grs. de mantega, 1 mica de sal, 112 got de
lIet, 500 grs. de maduixes, 1 pot de melmelada de maduixes.



farta de poma Rosa M!! Acosta Gallego

Oe~ter una mica de mantega en una plata. A banda barrejar en un bol els ous, la
farmé!-'la I/et, el sucre, la mantega, una mica de sal i ell/evat. Una vegada ben batut
ateglr les pomes tal/ades a rodanxes primes com les patates per ter truites.
Posar-ho tot a la plata iper sobre una filera de txunes ben colocades, coure al tom
20 minuts aproximadament.

Ingredients: 6 ous, 6 gots de fa~¡na, 6 gots de lIet, 6 gots de sucre, 1 sobre de
royal, 200 grs. de mantega, una mica de sal, 2 kg. de pomes.

Pomes farcides de crema Montserrat Cama

Poseu la I/et al toc amb 200 grs. de sucre, 1pela de //imona i la canyel/a; teu-Ia bUllir
2 minuts, a part barregeu els rovel/s i la maizena deixatada amb unes cul/erades de
I/et que havieu reservat en fret, tireu la I/et al recipient on ha bullit la lIet, pero pas-
sant-Ia pel colador.
Poseu-ho al toc perosense deixar de remenar amb un batedor,quan comenci a
arrencar el bull, retireu i deixeu retredar bé.
Agateu les pomes i treieu-ne el cor amb un buidador de pomes. Poseu-Ies en una
l/auna IIossada d'aigua, 1bon got de vi blanc, 1 tros d'escorce de canyel/a i una pela
de //imona; espolvoreu-Ies amb 100 grs. de sucre i poseu-Ies al tom tins que es
reblandeixin, un cop cuites dexeu-Ies retroder.
Posar-les dins de cassoletes de terrissa, de dues en dues; regeu el tons amb una
mica de xarop de coure-Ies i amb una méneqe tarcin-Ies amb la crema, amb els 100
grs. de sucre i una mica d'aigua, teu un caramel que escampareu sobre les pomes
amb una cullera. .

Ingredients: 12 pomes mitjanes, 8 rovells d'ou, 400 grs. de sucre, 1 litre de lIet, 2
trossos de canyella, 2 trossos de pela de lIimona i 35 grs. de maizena.

Tarta de poma t.:iIi Batlle

Fer la massa com la de la tarta de maduixes, posar-la en un motile untat amb
mantega. .
Amb 3pomes ter una melmelada amb sucre (segons el gust de cadascú), posar-la
per sobre la massa; les altres pomes que queden tallar-les a IIesquetes primes,
posar-les sob~e la melmelada ben colocades cobrínt bé i poser-bi sucre per sobre.
Coure al tom te calent, 20 o 25 minuts o més, segons el tom.

Ingredients: 250 grs. de farina, 125 a 140 grs. de mantega, una mica de sal, Y2 got
de lIet, 6 o 7 pomes i sucre.

Marmorkuchen (pa de pessic amb xocolata) Elena Kosidlo

Batre molt bé tots els ingredients, com per ter un pa de pessic, posar en un motile
untat amb mantega.
Oester el cacao amb el sucre i la IIet, i tirar de torma irregular sobre el preparat del
pa de pessic, i es barreja amb una torqui/la. Coure al tom 65 minuts.

Ingredients: Pa de pessic: 300 grs. de mantega, 275 grs. de sucre, 1 paquet de
sucre de vainilla, 4 ous, sal, unes gotes d'esséncia de ron, 500 grs. de tarina, 1
paquet de lIevat, 1/8 litres de lIet.
Xocolata: 30 grs. de cacao, 25 grs. de sucre, 3 cullerades de lIet.

Obsttorte (patís de fruita) Elen~ Kosidlo

Fer una massá emb els ingredients i posar en un motile untat amb mantega. Coure
al tom 25 minuts. .
Oe~ter la gelatina amb els sucs de truita, posar la truita sobre la base ja cuita i
abnllantaramb la gelatina.

Inw~dients: Base: 75 grs. dé mantega, 75 grs. de sucre, 1 paquet de sucre de
vainilla, 2 ous, sal, 125 grs. de farina i 1 cullaradeta de lIevat.
Sobre: 600 grs. de truita, 1 paquet de gelatina, 1j.¡ de sucre de truita.

Tarta de fruites Isabel Lora Oruna

S'extén la pasta de tull en una pfata de tom, i es posa al mateix uns 20 minuts.
Es cobreix el tull, ja cuit, amb la crema i es guameixamb la truita i melmelada al
gust.
Crema: Es posa en un cassó la IIet amb la pell de llimona i la canyella, deixar bullir.

• En.un altre recipient posar el sucre, la maizena i els rovel/s d'ou, barrejar bé amb un
ralg ,de I~e~treda, ategir a la I/et tébis i posar a toe lent remenant tins que quedi
espes, vlgilant que no bulli. .

• Ingredients: Pasta de tull, lIet, llirnona, canyella, sucre, rnaizena i ous.

Kasekuchen (pastís de formatge) Elena Kosidlo

Treballar tots els ingredients per ter la base, i estendre en un motile.
Batre tots els components del tarcit i posar sobre la base.
Coure al tom 70 minuts.

Ingredients: Base: 200 grs. de farina, 1 culleradeta de lIevat, 75 grs. de sucre, 1
paquet de sucre de vainilla, 1 ou i 75 grs. de mantega.
Farcit: 4 ous, 750 grs. de tormatge "speisequark", 150 grs. de sucre, 1 paquet de
sucre de vainilla, unes gotes de suc de lIimona, 1 paquet de "kasekuchen hilfe"
preparat especial alemany per aquest pastís i 1j.¡ litre de lIet.



Pastís de nous i xocolata Manuela Handeiro i Alonso

En un bol gran es barregen la mantega í el sucre fíns que quedín cremosos, a
contínuacíó s'hí afegeíxen els ous batuts ídesprés s'hi tíra la farina amb elllevat i la
xocolata que préviement s 'neuré desfet al bany maría. ,
El bol que s 'ha de coUocar en el forn s 'ha d'untar amb mantega, í s 'ha d'enfarínar,
un cop fet, s'hí col. loca la messe: .
Quan el forn estigui ben calent s tütmroduelx la messe, després es baixa la tempe-
ratura i es deixa uns 40 minuts aproximadament.
Per estar segur que esta ben cúites punxete massa amb una agulla o un escura-
dents í sí surt neta és senyal que esta ben cuit.
Es pot guarnir amb xocolata desfeta al bany maría, fins que quedi tot ben cobert, i
s'empolsínaamb bocíns de nous pel damunt; també es pot acompanyar amb nata.

Ingredients: 3 ous, 125 grs. de mantega, 150 grs. de farina, 125 grs. de sucre, 100
grs. de nous, 1 rajola (de 150 grs.) de xocolata sense lIet,'1 culleradeta de lIevat, 1
pessic de sal.
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