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· . 2ª DEMOSTRACIÓ DE CUINA CASO LANA
SANTA CRISTINA D'ARO

2 de juliol de 1994

Quan se'm va convidar a escriure aquestes quatre ratlles, vaig
sentir moltajoia. Volia dir, senzillament, que dins de I'equip orga-
nitzador de la DEMOSTRACIÓ DE CUINA CASOLANA hi havia
prou engrescament per donar continuTtat a la mostra i que havi-
en decidit endegar la segona edició.

Malgrat la sort que tenim a Santa Cristina de comptar amb
gran nombre de realitzacions de tota mena, que es duen a terme
per diferents coLlectius de manera desinteressada, puc assegu-
rar-vos que el fet de tenir cura de qualsevol activitat, i molt més si
es fa bé, comporta molta dedicació i estorc per part deis organit-
zadors. Sovint no els ho sabem reconeíxer i aleshores és quan
poc a poc I'amor al treball proTsmal s'esvaeix, la iLlusió esdevé
decepció i tot se 'n va en orri.

Ara bé, sortosament aquest no ha estat el cas de la "1 DE-
MOSTRACIÓ DE CUINA CASOLANA". El que en un principi
podiem anomenar, per novedós, un "experiment culinari", susci-
ta, de seguida un interés espectacular, tant de participació com
de coLlaboradors, de patrocinadors i d'assistencía de públic; aca-
bada la mostra, per si aixó fóra poc, els elogis van generalitzar-
se arreu. Així dones, merces a la barreja de tots aquestsingre-
dients i afegint-hi també la bona predisposició del "Grup Gust i
Gana del CREC", podrem gaudir de bell nou d'aquesta manifes-
tació de la destresa culinaria de la nostra Vila. Estic convencut
que per assegurar molts anys de vida a qualsevol iniciativa, no-
més cal que tothom contínul amb aquest entusiasme puix que,
els qui en tinguin cura, mai no podran caure en el desanimo

Des de l'Ajuntament ens sentim orgullosos de la iniciativa i,
com sempre, hi brindarem tot el suport possible.

Josep Llensa i Rocosa
Alcalde de Sta. Cristina d'Aro
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FINS A LA 2ª MOSTRA DE

CUINA CASO LANA

Amb aquest emplacarnent, acomiadavem I'any passat, una
demostració que, sense voler, va fer evident que la comunica-
ció i les relacions entre les persones encara son passibles,
malgrat que els temps que corren, no salen esser-ne molt pro-
lífics.

L'esperit coLlectiu i participatiu que va envoltar la 1ª mostra
de cuina, va encoratjar-nos a no deixar apagar el caliu que
entre tots haviem ences.

Gracies!l a aquestes SENYORES i SENYORS, amb majús-
cules, que són totes les persones que, aportant part del seu
valuós temps, ens han ajudat a que aquesta 2ª mostra de cui-
na, tornés a ésser realitat.

La nostra manera de agrair-Ios la seva coLlaboració, es dei-
xant reflexat el seu molt saber culinari en aquest IIibret que
avui teniu a les mans, que encara que de format senzill, per
nosaltres volt representar I'espuma per mantenir viu el caliu
d'un any a I'altre.

Aprofitem, per agrair a totes les persones i entitats que han
confiat i ens han ajudat a acabar de fer possible aquesta 2ª.
MOSTRA DE CUINA CASOLANA DE SANTA CRISTINA
D'ARO.

FINS A LA 3ª MOSTRA DE CUINA CASOLANA.

Santa Cristina d'Aro, 2 de juliol de 1994

Gust i Gana
Cree
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primers plats

Amanida de pasta fresca i cranc Mª Antonia Sacrest
Barrejar en un bol el suc de //imona, l'oli, les escalunyes i el ciboulette també picat.
Es desfilen les potes de crenc, es barrejen amb la salsa. Es bul/ durant 10 m. la
pasta, que ha de quedar "al dente". Es berreje la pasta ben escorreguda amb la resta
deIs ingredients, al final s'afegeix sal, pebre i una mica de sal d'api.
Ingredients: 500 gr. de pasta fresca (espaguetis, tlacos, etc.), 8 cullerades soperes
de "ciboulette" picat, 3 ó 4 rabanets picats, 2 "escalunyes" picades, 1/4 Kg. de potes
de cranc congelat.

Vinagreta: 4 cullerades sope res de suc de tllmona, 16 cullerades sope res d'oli d'oli-
va, sal, pebre i sal d'api.

Amanida tropical Núria Vallhonesta Piquer
Tal/ar tots els ingredients molt i molt petits. Posar-los damunt la ful/a de col lombarda.
Fer la salsa amb el iogurt o la crema de ltet, posar un xic de suc de //imona, les fuI/es
de menta fresca picades, les nous també picades i les herbes aroma tiques.
Acompanyar I'amanida amb la salsa.
Ingredients: Enciam o escarola, endívies, api, pastanaga, blat de moro, soja germi-
nada, fulla de col lombarda (per servir-he), poma, pinya, alvocats, meló, taronja.
Salsa: logurt natural o crema de lIet, suc de lIimona, fulles de menta fresca, nous
picades, herbes aromátiques,

"Calcots" Dora Prieto
Primer s 'ha de coure els cetcots, després fer un sofregit amb la ceba i el toméauet, i
una picada amb els altres ingredients, afegir el sofregit a la picada, anant en compte
que tinguin la mateixa temperatura de fred.
Ingredients: Tomaquet, ceba, alls, avellanes, julivert, pebre negre, oll, vinagre, sal.

Canalons Antonia Pérez
Fer un sofregit de ceba i toméquet (poc), passar-Io pel pessepurés. Picar la cam i
afegir-Ia al sofregit, rostir, poc a poc, en una cassola de fang, quan esta se Hafegeix
el cervel/, el foie-gras, els ous estrel/ats, que no es coa l/in, un xic de I/et de vaca de
can Pijuan, deixar donar unes voltes, poc a poc a foc lent.:
Per fer la beixamel, fer un sofregit amb la ceba, la mantega, el tomequet passat pel
pessepurés, la farina, la lIet, remenar fins que quedi al punt, ha d'esser molt toba.
Omplit els canelons amb la cam, posar en una plata de torn, cobrir de beixamel i
gratinar.

Ingredients: 200 gr. carn magre de porc, 1 pit de pollastre, 1 tall de pao, 1/2 cervell
de xai, un' tros de faie-gras, 1 au (estrellat), ceba, tornaquet, fetge de pollastre, oli,
sal, pebre, nau moscada, .



Ous mimosa Carlos Torrero, ,

En un pot bullir els ous uns 10 ó 12 minuts. Pelar els ous i taller-tos per la meitet.
Treure el rovell i separar-ne alguns. Posar els rovel/s en un recipient junt amb la
tonyina, xafar-Ios amb una forquilla i afegir-hi una mica de I/et per fer la pasta i una
mica de sal. Emplenar els ous i posar-los ~m una safata ben col./ocats. Posar la
maonesa per sobre i rallar el rovell guardat per sobre, cobrint totalment els ous.
Com a guamició hi posarem espérrecs. Bon Profit !!! .

Ingredients: Ous de paqes, lIaunes de tonyina, maonesa, esparrecs de lIauna.
, .

..Panqueque" de formatge Montserrat Sala Albertí
Per la pasta del "panqueque" es posa farina, lIet, ous, un pols de sucre i sal, tot
barrejat amb el "minipimer" i es posa de mica en mica a la paella molt calenta, untada
de mantega. Quan es cuit per una cara es tomba per I'altre, com si fos una "creppe".
Es deixa refredar. Pel farcit, es talla el formatge en trossos largs i s'enrotlla amb la
pasta.
Per la salsa es fa un sofregit de ceba tallada molt petite, toméquet, orenga, pebre i
lIorer. Es tira el sofregit sobre la pasta i es posa al fom uns 20 m.
Ingredients: (per 12 "Panqueques") 300 gr. de farina, 350 cc. de lIet, 3 ous, mante-
ga, 600 gr. de formatge hawarti, 2 cebes mitjanes, 3/4 Kg. de tomaquet pelat, oren-
ga, lIorer, sal, pebre, sucre.

Pastís de "Papas" Lorena Delupi
Oisoldre el pebre vermell amb aigua tébia. Picar les cebes. Oaurar la ceba amb I'oli,
afegir lacam, removent amb una cullera de fusta, fins que agafi color. Es retira del
foc i s'hi afegeix el pebre vermell, sal, pebre i el comí es deixa refredar, un cop fred,
se li afegeixen les olives, els ous durs i les panses. ,
Per altra banda, es bullen les patates i es fa un puré, afegint la mantega, sal i format-
ge ratllat, els ous batuts i es barreja bé amb una cullera de fusta. En una plata de fom
es cobreix el fons amb la meitat del puré, es farceix amb la cam i es tapa amb I'altre
capa de puré. S'espolsa amb sucre i canyella i es posa al fom a daurar.

Ingredients: 1 Kg'. de carn de vedella picada, 1/2 cullerada de pebre vermell dolc, 3
cebes mitjanes, 4 ous durs, 100 gr. de pan ses de corint, 100 gr. d'olives sense os, 1
1/2 Kg. de "papas" (patates), 3 ous, 1 cullerada de manteca, 1 cullerada de formatge
ratllat, 2 culleradetes de canyella, sal, pebre, comí en gra i sucre.

Amanida verda Rosana Torres Raig de Quintana
Barrejar tots els ingredients i tirar damunt I'enciam tallat ben fi.
Ingredients: Enciam, rabes, julibert, salsa vinagreta.

Salsa vinagreta: 1/41. d'oli d'oliva, vinagre, mostassa, sal, pebre, julivert picat.

Pastís de carn Rosana Torres Raig de Quintana
Fregir la ceba, posar els pinyons, les avellanes, les ametlles, 1 cullerada de Bovril,
1/2 vas d'aigua, sal i pebre, all triturar-ho tot.
Es fregeix la cam i s'hi posa la meitat de la salsa. Posar la meitat de la pasta de full
en un motile (abans pintet amb oli perqué no s'enganxi) i es farceix amb la cam i la
salsa, es tanca amb I'altre meitat de la pasta de full. Es pinta amb ou batut i es posa
al fom calent a 1509•

Finalment es fa una beixamel i es barreja bé amb la resta de la salsa, servir-la amb
el pastís.

Ingredients: 1/2 Kg. de carn picada, 1 ceba grossa, 8 pinyons, 8 avellanes, 8 amet-
lIes, 1 cullerada sopera de Bovril, 1/2 vas de conyac, 1 vas d'aigua, 600 gr. de,pasta
de full, oli.

Pastís de roquefort Rosana Torres Raig de Quintana
Barrejar els formatges, la crema de lIet, els ous, el pebre i una mica de sal. Folrar el
motile amb la meitat de la pasta de full i posar-hi la preparació. Tapar amb la pasta de

. full pintar amb ou. Coure de 35 a 40 m. a 1509 (fins que al punxar-Io amb un escura-
dents surt sec).
Ingredients: 150 gr. de formatge roquefort, 2 ous, 2 cullerades soperes de mató, 2
cullerades soperes de crema de lIet, 600 gr. pasta de full.

Pastís de porros Rosana Torres Raig de Quintana
Amassar i enmotllar un motile de 30 cm. Fregir el porro amb la ceba, tallat tot molt
petit, amb la mantega, salpebrar. Barrejar la verdura sofregida, els ous i el formatge
amb la beixamel. Omplir el motile amasat. Posar la resta del formatge i coure 1h. a
1809. Abans de gratinar, pintar amb un pinzell i un rovell d'ou el motile per que no
s'enganxi al treure'l. Reservar unes tires de pasta per posar per sobre fent dibuix.
Ingredients: 1/4 de 1. de beixamel, 2 ous, 50 gr. mantega, 1 Kg. de porros, 1 ceba,
200 gr. de formatge emmental ratllat (100 gr. pel farcit, 100 gr. pel gratinat), 500 gr.
de pasta de full , sal i pebre.

J

Pizzes de pernil i tonyina Laura i Sandra Ortega
Es barregen els ingredients sense treballar-Ios molt, i es deixa reposar la massa
resultant en un bol (de 1 a 2 hores) fins que pugi a dalt de tot. Es refreguen els
motiles amb oli, i es posa un grapat de la massa a cada un, i s'escampa amb les
manso S'afageix la salsa de toméquet i es deixa una estona en repos, fomejant
seguidament la massa 5 m. S'omple la base de mozzarella i deIs ingredients desit-
jats fomejant per últim, uns minuts, vigilant que la base quedi cruixent.

Ingredients: 1 Kg. de farina, 625 cl. d'aigua, 1 1/;2 paquet de lIevat, 1 cullerada de
sal, 1 cullerada de sucre, 3 cullerades d'oli, mozzarella, salsa de tomaquet, pernil,
tonyina, pebrot vermell, olives.



Canelons amb tornaquet Rosa Pi
Daurem la carn, si es possible en una cassola de terra. Hi posarem pollastre, porc i
vedella.
Una vegada daurat, se !'hi afegeix un got d'aigua, un got de vi blanc, una ceba, una
esboce d'all, pastanaga i unes fulles de IIaurer. Deixar-ho coure a foc lent fins que
hagi quedat al punto En una paella fregirem el fetge del pollastre i els cervells. Totjunt
tindrem el farcit deIs canelons.
Coure en una olla amb abundant quantitat d'aigua la pasta deIs canelons. Picar la
carn al gust, passar la salsa pel colador "xino". Barrejar el cervell, el fetge, la salsa i
la carn picada. Farcirels canelons amb la pasta i posar-los en una safata.
Amb ante lació fregir el toméquet triturat en una paella. Repartir el toméquet sobre els
canelons. Una vega da col.locats a la safata estan a punt per gratinar.
La quantitat de carn i els ingredients, es segons la quantitat de canelons que es
vulguin fer.

Ingredients: Pollastre, porc i vedella, vi blanc, cabeca d'all, cebes, pastanagues,
lIaurer, tornaquet, pasta canelons.

Cargols rostits Esperanc;a de Banyoles
S'agafen els cargols sense bullir i es posen en una cassola de terra amb torce oli,
cabeces d'elts, fulles de IIorer, sal, cirereta (opcional), fins que estiguin ben rostits.
Ingredients: Cargols, olí, cabeces d'all, fulles de IIorer, sal, cirereta, a gust.

Clo"issesamb carxofes Montserrat Cama Massana
Bu//ir les carxofes amb aigua, //imona, 1cullerada de farina i una mica de sal. Escorrer,
enfarinar, fregir-Ies i guardar-les.
En una cassola de fang, fer un sofregit d'una ceba gran, fins que estigui toba, afegir
les ctoisses netes, un vas de xerés sec i una picada d'all i julivert. Deixar obrir les
cloisses i salpebrar-Ies, afegir les carxofes, remanar-ho i al cap de poc tancar el foco

Ingredients: 1 Kg. de cloisses, 1 1/2 Kg. de carxofes, 1 ceba gran, farina, 1 vas de
xeres sec (Tio Pepe o similar), sal, pebre, all i julivert.

Cocktel de gambes Núria Vallhonesta Piquer
Tallar !'enciam molt petit, així com també la pinya. En un bol posar !'enciam amb les
gambes i la pinya, acompanyar amb salsa rosa. Decorar amb talls de //imona i taron-
ja.

Ingredients: Cues de gamba pelades, enciam, pinya, salsa rosa, taronja i IIimona
(per adornar).

Croquetes de gambes Dolores Masero Barrere
Rentar i pelar les gambes; saltejar en una paella amb la margarina durant 5minuts a
foc tent, incorporar la farina, barrejar bé, afegir la IIet a poc a poc, salar.
E;xtendre en una plata i deixar refredar. Formar les croquetes, pasar per ou batut i pa
retllet. Fregir.

Ingredients: 500 gr. de gambes fresques, 2 cullerades sope res de margarina, 6
cullerades sope res de farina, 1 litre de lIet, sal.

"Gazpacho" a l'atl blanc Pilar Rodríguez Arenas
Posar els alls, els rovells d'ou, la molla de pa i !'oli a la batedora, fins que quedi espés
i blanc, aleshores afegir !'aigua i moure poc a poc, sense batre, posar sal, el vinagre
a gust del consumidor.
A part, per acompanyar, es tallara el pa a daus i es fregira. També pot posar-se
verdura crua tallada a daus.

Ingredients: 18 alls, 6 rovells d'ou, molla de pa, 6 gotets d'oli, sal, vinagre, aigua, olí,
pa fregit.

Gratinat d'anxoves Rosanna Camús Ferrer
Tallem la ceba a la juliana, la fregim que no quedi rossa. Tallem les patates a rodelles
molt fines, les fregim que no quedin rosses. Un cop ho tenim tot cuit, agafem una
cassoleta (per ser de crema) i hi posem una mica de mantega, seguidament hi po-
sem la ceba i sobre la ceba les patates. Seguidament hi posem 3anxoves confites i
tirem la beixamel per sobre. Damunt la beixamel hi posem una anxova i una mica de
tomequet per la decoració. Hi posem formatge retllet a sobrei ho gratinem al forn.
Ingredients: Ceba, anxoves confites, patates, tornaquet, formatge ratllat, mantega,
sal.

. I
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Pastís de bolets Rosa Mi! Gallart
Els bolets (de la mateixa classe o variats) es tallen a trossos i els barrejen amb els
ous batuts, una mica de sal i la gelatina. Es coloca en un motile rectangular i fondo i
es posa a coure al bany maria, uns 30 m., es punxa amb una agulla, per saber si es
ben cuit i es deixa refredar.
Per desmotllar-Io es posa un moment al bany maria. Es pot acompanyar amb una
salsa de (aperes o una crema de porros. Per la gelatina calen 15 gr. de cola de peix,
2 cubets Maggi, una tassa d'aigua, una cullerada de xerés i una clara d'ou. S'escalfa
!'aigua amb els cubets i la cola de peix sense que arribi a bullir, quan s'ha desfet be
s'hi afegeixen el xeres i la clara d'ou batuda a punt de neu i es remena bé.
Es cola amb un drap mullat.

lnqredients: 1/2 Kg. de bolets, 2 ous, gelatina.

•



Pastís de tonyina Rosana Torres Raig de Quintana
Si la' tonyina es fresca s'hi posa sal i es fregeix a mig foc en una paella amb oli fins
que quedi fet per dins i una mica daurat.per fora. Seguidament es treu de la paella i
se I'hi treu be I'oli i es deste en petits trossos en un plat, treient la pell i procurant que
no quedin espines.
En una paella amb tres cullerades d'oli s'hi fregeix la ceba i I'all picats i els pebrots
tallats a lamines fines. Quan estigui tendre s'hi posen els toméquets i una mica de
sal, quan comenci a quedar espessa es cola i s'hi posa la tonyina, es barreja bé i es
deixa refredar. Es posa la meitat del full (que sigui 5 cm. més gran que el motile)
previament pintat d'oli i es punxa amb una forquilla perque no pugi. S'hi posa el farcit
i es cobreix amb una aftre capa de full, tancant bé els costats.
Amb un pinzell es pinta la superfície amb ou batut per doner-bl brillantor. Es posa al
fom a 200º, fins que esta ben daurat.
Ingredients: 1/2 Kg. de tonyina fresca o I'equivalent en conserva, 250 gr. de toma-
quet natural triturat, 1 pebrot verd, 1/2 pebrot vermell, 1 ou, mantega, farina, 1 ceba
mitjana, 1 gra d'all, oli, sal, 600 gr. de pasta de full.

Pudding d'espárrecs Isabel Badaire
Es trituren els ingredients a la batedora. Es posa fa mescla en un motile amb mente-
ga i pa rallat. Es cou al bany maria a foc lent af forn durant uns 40 minuts.
Ingredients: 1 lIauna d'espárrecs, 1 lIauna de tonyina, 1 pot de lIet Ideal, 4 ous.

Rossejat de fideus Antonia Pujol Donada
Fer un sofregit amb t'oli, la ceba, el tomequet i la pastanaga tallat tot a talls, deixar
enrossir un xic, afegir el peix de rascassa, donar uns tombs, abocar-hi aigua i deixar
bullir fins que quedi el peix ben desfet, colar i guardar.
En una paella sofregir les gambes. Guardar-les. A la mateixa paella sofregir la sepia
tallada a trossos petits. Guardar-la. Obrir el fom a temperatura méxime.
En una paella (de les de fer erras) posar oli, una bona quantitat, deixar escalfar,
ebocer-ni els fideus i anar remenant continuament, fins que quedin rossos. Afegir-hi
les gambes, la sepia i el brou (250 cc. per 100 gr. de fideus), rectificar de sal, deixar
que arrenqui el bull damunt el foc, i entrar al fom uns 10m.
Ingredients: 600 gr. de fideus del nº 2, gambeta mitjana, sepia, brou de pe ix (peix de
rascassa), ceba, tomaquet, pastanaga, oli, sal.

Salmó a la sal i oli d'oliva Dolores Masero Barrera
Tallw el cap i partir el salmó per la meitat, treure les espines i col. locar en una plata.
amb la part de I'escata avall; cobrir tot amb la sal. Deixar una hora en repós, després
introduir en la nevera 24 hores. Treute la sal, rentar lIeugerament, secar amb un
drap. Posar en el congelador 15 minuts. Tallar en filets fins, col. locar en un recipient
i cobrir totalment amb I'oli d'oliva. A les 3 ó 4 hores ja es pot servir .

. Es conserva en el frigorífico Treure 1hora abans de servir.
Ingredients: 1 salmó fresc de 3 Kg. aproximadament, 1 litre i mig d'oli d'oliva, 2 Kg.
de sal grossa.

segons plats

AH i oli amb conill Paquita Portés
S'agafa el conill i es talla a talls, lIavors s'agafa una cassola i s'hi posa molt d'o/i, es
rosseja i es cou el conill. Quan esta cuit es treu de l'oll, i quan I'o/i encara és calent es
fa I'all i oli en el mortero S'agafa una cassola de terra i s'hi posa el conill cuit, a sobre
del conill s'hi posa I'all i oli. Es posa al foc amb la cassola tapada a fer la xup-xup uns
rmnuts. I bon profit ttt .
Ingredients: 1 conill, 1 cabeca d'alls, oli i sal.

BacaHa amb panses, pinyons i ou dur Francesca Esteve
S'enfarina el becelie previament remullat i es fregeix en una cassola de terrissa, es
treu es reserva. Amb el mateix olí es fa un sofregit de ceba, toméouet i all, es torna a
posar el becellé, s'hi tiren les panses i pinyons, que hem tingut en remull unes hores
abans, s'hi tira una mica d'aigua i I'ou dur partit per la meitat. Es deixa reposar una
estona i ja es pot servir.
Ingredients: Bacalla, panses, pinyons, ou, farina, ceba, tornaquet, alls, olí d'oliva,

Cargols amb cabra
Ingredients: Cargols, cabra de mar, pit de tossino.
Sofregit: Ceba trinxada, pastanaga, picada d'all, tornaquet.

Picada: Ametlles, satra.

Teresa Casas

Calamars farcits amb gambes i mandonguilles Rosa Noguer
Es barregen els ous amb la cam sal i un xic de pebre. Les aletes i les potes es piquen
amb les pomes i s'afageixen a la cam. Una mica de pa. Es fa una pasta i s'omplen els
calamars. Es tenquen amb un escuradents i espunxen perqué no es rebentin. Amb
la resta de la cam es fan les mandonguilles. S'enfarinen i es fregeixen. L 'oli de fregir-
les es guarda, es cola i el farem servir per fer un sofregir de ceba i tomata en una
cassola. Quan el sofregit esta s'hi posen els calamars i es deixen coure una estona.
Una mica d'aigua i sal.

.Farem unepicede d'ametlles torrades, alls i xocolata negra. La tirarem als calamars.
. També les mandonguilles. Si falta aigua n'hi afagirem. Quan falti poc les gambes,
tastarem si está bé de sal.
Ingredients: 35 calamars (petitets), 35 gambes, 3 Kg. de carn aproximadament
(Porc i vedella), 8 ous, 2 pomes i pa, tornaquet, sal, ceba, pebre, ametlles torrades,
alls, xocolata i farina.



Calamars farcits de peix M~ Dolors Padilla
Es farceixen els calamars amb el rap cru i les potes, tot a trossets, es tanquen amb
un escuradents. Sofregir la ceba tallada, fins que quedi ben rossa. Després passar-
la per la picadora amb la cebece d'alls, una branqueta de julivert, una cullerada de
pebre vermell (no picant) i una mica d'aigua. .
Posar tot el batut en una cassola al foc fins que quedi ques! secoAfegir els calamars,
I'ou dur, el brou de peix, que cobreixi 1/3 parto .
Els lIagostins s'afageixen 10 minuts abans d'acabar la cocció, que ha de durar 1 hora
en total. Ouan ja estiguin cuits, incorporar una picada feta amb una cebece d'alls,
julivert, pinyons i una mica de xocolata.

~nwedie~ts: Calamars, cues de rap, cebes, ousdurs, 2 cabeces d'all, lIagostins,
julivert, pmyons, xocolata, sal i brou de peix.

Carn a I'estil Can Pi Julio Toledo
Escalfar l'oli en una cassola i poser-hi els filets. Fregir-ho tot répit per les dues cares.
Després afegir I'aigua i a continua ció el julivert i les cebes, tot tallat molt fi, i amanir-
ho amb sal i pebre mólt (aconsellable pebre recenment cruixit de grans blancs i
negres per meitat). Després poser-hi la tapa i seguir coent a foc lent. Abans de servir,
afegir les téperes i deixer-ho tot un moment a foc viu.
Aquest plat ha de tenir una mica de suc peró ben espeso S'acompanya amb boletes
de púr« de patata amb julivert picat.

Ingredients: Filet de carn de porc, julivert, 1 fulla de lIaurer, sal, pebre, 1 ceba,
táperes (alcaparras), oli de germen de blat de moro.

Conill a la cacadora Margarita Cots Rovira
En una cassola s'hi posa el conill i l'oli, quan es daurat s'hf afegeix la ceba tallada ben
fina (un cop tallada es posa en un drap i es fa escórrer). Ouan la ceba es rossa s'hi
posa el vi blanc sec, sal, pebre blanc i cenyette.
Un ~op r~duft el vi, s'hi posf!n, els xampiny'0ns, i. el toméquet. Ouan s'ha sofregit
afeglr farma I posar el brou. A IXI que comenct a buñlr posar un bouquet fet de farigola, .
romaní i lIorer. La cocció ha de durar de 15a 20 in. .
~n9redients: 1/2 Kg. de xampinyons, 1 conill, 3 cebes, 1/21. de vi negre, pebre blanc
I canyella, 2 tornaquets, farina i brou, oli. . .'

Conill a la canyella Milagros Alvarez Galán
Es ~alla el conill en vuit trossos, es posa sal i pebre. En una cassola posar t'oli, el
conllt, la branca de canyella i la ceoece d'alls i es deixa coure durant dues hores a foc
molt lent. Donar la volta cada 1/2 hora.

Ingredients: 1 conill, 1 branca de canyella, 1/2 1.d'oli d'oliva, 1 cabeca d'alls, sal i
pebre.

Conill a I'estil "UIi'! un Banle
Coure el conill, en una paella, a foc lent, amb oli. Fer una picada d'all i julivert. Barre-
jar a parts iguals, el suc de //imona, el vinagre i I'aigua.
Ouasi al moment de servir ebocer-hi la picada i la vinagreta. Es pot acompanyar amb
patates xips. Bon profit.
Ingredients: 1 conill, 1 lIimona, vinagre, aigua, all.

Cuixes d'ánec amb pe res Assumpció Guillot Miret
Poseu sal i pebre negre a rénec, enterineu-lo. En una paella desfer elllard amb oli,
poser-ni els trossos d'énec i rostir, quan siguin daurats treure'ls i a la mateixa paella
posar la ceba, el porro, les pastanagues i el lIorer, deixar estofar, tirer-ñi els toma-
quets i una cullerada de farina, amb un got de vi blanc. Tot ben remenat. Abocar-hi
brou, a ser possible d'énec, t.aeixer-no coure tot una bona estona. Pesser-ho tot pel
colador xinés adjuntar-hi l'énec rostit i les peres, abans de treure del foc, afegir-hi
una picada feta d'alls, ametlles, pa torrat i julivert.
Ingredients: Anec, peres, ceba, pastanaga, porro, tornaquet, llorer, llar, farina, alls,
pa torrat, vi blanc, sal, pebre negre, ametlles torrades.

Cuixa de pernil a la mostassa Rosy Olacia
S'introdueixen petites lamines d'all en diferents forats de la cuixa. S'hi posa sal i
pebre, i tot ben farcit amb mostassa. Es posa al fom baix, durant aproximadament
una hora per quilo de cam, amb un xic d'oll. A part es prepara el brou (pot ser de
pastilles). S'hi afageix herbes abundants, mostassa, tomata triturada, ceba, all i juli-
vert, vi i cognac.
Una vega da s'ha absorbit la mostassa que anteriorment haurem refregat a la cuixa,
s'agafa el brou i es'tombe a poc a poc damunt la mateixa cuixe, i no de cap. Final-
ment s'afageixen unes patates. Un cop cuit, es deixa refredar, per poguer-ho tallar
bé. Es pot servir fred o bé calent, amb la salsa resultant i les pata tes o qua Isevol altra
tipus de guamició.
Ingredients: Una cuixa de porc fresca, all i julivert, herbes variades, mostassa, to-
mata, ceba, cognac, vi, 1 litre de brou.

•fI

Escrita amb patates Victoria Ferrer
En una cassola de terra, es posa oli d'oliva i es fa un sofregit amb a/l i julivert, pa
fregit, un ros de farina, pebre vermell i verd, una mica de toniéouet i un pols de sucre.
Seguidament es posen a la cassola les pata tes tallades a rodelles, un brou de peix i
es fa coure uns 10 minuts. Hi posem I'escrita i es fa coure uns 10 minuts més. Quan
casi estigui, s'hi posa la picada amb toméquet i el setré junt amb una mica d'all i oli
negat. Es pot servir amb I'all i oti aparto Bon protit tl!
Ingredients: 1 cabeca d'alls, 2 fulles de i julivert, 1 pebrot verd i 1 pebrot vermell,
tornaquet, farina, satra, una mica de sucre, pa fregit, oli, sal, 8 talls d'escrita.



Cuixa de xai fareida, al cava Carme Barreneche
Fercir la cuixe amb les botifarres, embolicar amb la cansalada. Salar. Posar en una
plata al fom amb oli. Daurar una mica, afegir les cebes, les pastanagues i els al/s, tot
tal/at. Donar un parel/ de voltes, incorporar la meitat del cava, deixar reduir i afegir els
toméquets tal/ats. Acabar de coure a temperatura mitjana.
En una cassola amb oli daurar les cebetes pelades, afegir el sucre, espolvorejar amb
farigola, remenar i banyar amb la resta del cava. Coure a foc lent, tepet.
Quan la cuixa estigui al punt,· tal/ar-Ia i afegir la salsa colada i les cebetes, coure junt
uns5 m. més.

Ingredients: 1 cuixa de xai desossada, 2 botifarres, 2 talls de cansalada, 6 grans
d'all, 2 cebes, 4 tornáquets, 1/2 ampolla de cava brut, 1/2 Kg. de cebetes, 2 pastan a-
gues, 1 cullerada de sucre, sal, pebre, farigola.

Estofat de senglar Pilar Farrerons
Es posa la cam trossejada en una cassola amb el foc baix i que tregui tot el suc fins
que se I'hagi begut. Després s'hi posa el greix i I'oli i es fa enrossir amb la ceba, al/s
i pastanaga. Quan te color s'hi tiren les herbes i el pebre negre, a foc lent que vagi
coent molta estona, afegint aigua de tant en tanto Quan la cam es tendre s'hi posen
les patates tal/ades una mica grosses i que fagi el xup-xup.
OPCIO. Els quinze darrers minuts, s'hi pot afegir una picada d'al/s i ametl/es i julivert.
Bon profit !!1

Ingredients: Porc senglar, aproxi. 1,200 Kg. per a 4 persones, cebes, cabeca d'al/s,
pastanaga. Herbes: lIaurer, farigola, romaní. Pebre negre, sal, greix, olí, patates i vi
negreo

Fareit de festa major Josep Pujolar Barceló
Obrir el tal/ que es pela que quedi pla. Barrejar la cam picada salpebrada amb les
olives. Posar dins de la massa de cam els ous enters i doner-li una forma com una
pilota de posar a I'ol/a. Oobrir-ho amb el pebrot vermel/ i posar-lo sobre el tal/ que es
pela i /ligar-lo. Posar a rostir el farcit al fom durant 90 minuts aproximadament. Dei-
xsr-Io refredar durant unes 5 hores. Fer un sofregit amb les cebes i els toméquets.
Fer una picada amb les ametlles, els al/s i eljulívert. Afegir-Ií I'aigua al sofregit junt
amb la picada. Tal/ar el farcit i posar-lo a coure amb la salsa uns quinze minuts.

Ingredients per a 6 persones: 1 tall que es pela de vedella, 600 g. de carn picada
de vedella, 3 ous durs, 1 pot de pebrot vermell de 250 gr., 100 gr. d'olíves sense
pinyol, sal, pebre.

- tngredients pel sofregit: 2 cebes grosses, 2 tornáqusts grans, 50 g. d'ametlles
torrades, 2 grans d'all, 1 fulla de julivert, 1/21. d'aigua o brou de carn.

Fareellets de col Maria Barceló ColIs
Escaldar les fuI/es de col amb aigua bul/int. Fer escotrer la col sobre un drap blanc.
Tal/ar molt petit I'al/ i el julivert i mescter-to amb la cam una vega da salpebrada. Farcir
les fuI/es de col amb la pasta de cam tipus canelons. Enfarinar els farcel/ets. Fregir-
los ben rossos. Fer un sofregit amb la ceba i el toméquet. Fer una picada amb les
ametl/es, els al/s i el julivert. Posar els farcel/ets a coure amb el sofregit i l'aigiJa.
Poser-hi la picada passats 10 minuts. COCCIÓ 10 MINUTS.

Ingredients per a 6 persones: 1 col mitjaneta, 600 gr. de carn picada (1/2 de vede-
lIa, 1/2 de porc), sal, pebre, farina, 4 grans d'al/, 2 fulles de julívert.

Ingredients per el sofregit: 2 cebes grosses, 2 tornaquets grans, 50 g. d'ametlles
torrades, 2 grans d'all, 1 fulla de julivert, 3/4 1.d'aigua o brou de carn.

Fareit de xai de lIet Josep Rosés
Farcir el pit de xai amb tots els ingredients picats. Salpebrar i deixar rossejar en una
cassola amb olí, afegir la ceba, el porro, els al/si el tomequet, el pebrot verd i vermel/,
tot tellet. Afegir la farigola, el romaní, elllorer.
Quan les verdures son rosses s'hi aboca un got de xeres seco Una vega da tot cuit es
passen les verdures pel colador xlnés i amb aquesta salsa s'hi acompanya la cam.

Ingredients: pit de xai farcit, lIengua de xai, carn magre de xai, cor, sal i pebre, all i
julivert, ceba, porro, alls, tornáquet, pebrot verd i vermel/, farigola, romaní, lIorer,
xeres seco

Gaita de pore fareida Josep Rosés
Treure I'os i farcir tes galtes, salpebrar, coure-les en una cassola de fang, amb el
I/orer, els al/s, la pastanaga, la ceba. Quan son ben daurades abocar-hi la copa de
conyac i deixar evaporar, cobrir amb aigua i deixar coure a poc a poco

Ingredients: 1 gaita de porc farcit, carn picada de porc, bolets, all i julivert, I/esques
de cansalada grassa, 1 cabsca d'al/s, 1 ceba, 1 fulla de I/orer, pastanaga, fa rigola i
romaní, 1 copa de conyac.

Llom de pore amb ametlles Pilar Massana
Entatxonar el 110mamb la totone, posar sal i un pols de canyel/a. En una plata d'ener .
a~fom, colocar ell/om, la mantega i I'oli. Entrar al fom a 250º de temperatura, a mig
coure ebocer-hi mig gotde xerés seco
Ouen acabi d'estar cuit, tlrer-hi les ametlles picades, junt amb la crema de I/et, man-
tenir-ho 10m. més al torn i ja es pot retirar. Servir-ha tal/at ti i cetem. Temps de cocció
per Kg. 60 minuts.

Ingredients: 1 Kg. de 110m,150 gr. d'ametlles, 225 ce. de crema de lIet, 1 tetona,
canyella amb pols, sal, oli, mantega, xeres seco
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Llata amb bolets 8albina Casadevall
Posar la cam en una cassola de terra amb l'oll i les cebes i el toméauet. Posar a
coure, deixar que es rossegi. Quan es ros, es treu, es deixa refredar i es talla.
La salsa es passa pel "pimet". Saltejar els bolets. A la mateixa cassola es presenta la
lIata tallada, i al voltant els bolets, es tira el brou i es deixa fer un xic el "xup-xup".
Ingredients: 1 lIata, 2 cebes, 1 tornaquet, ametlles, bolets, brou, oli i sal.

Llom amb lIet - Isabel' 8adaire
Posar en una plata de fom el 110msalpebrat amb un fons d'oli i la ceba tallada a
'juliana" i un xic de mantega. Deixar daurar un xic, afegir la lIet i la crema de lIet,
deixar coure al fom a temperatura moderada. Una vegada la cam sigui al seu punt,
passar la salsa per la batedora. Tallar la cam fina i abocar la salsa al damunt.
Servir acompanyat d'un flam o'etros blanc.
Ingredients: 1 tall de 110md'uns 1800 gr., 2 cebes mitjanes, 3/4 1.de lIet, 1 ampolla
de crema de lIet.

Llu~ amb clo"isses Pilar Guirado Iruela
Rentar les clotsses, posar al foc, deixar que s'obrint, treure i reservar I'aigua. Posar
la mantega en una paella, sofregir la ceba i /'all picat, afegir la farina, el vi blanc sec
i /'aigua de les clotsses, sal, pebre i nou moscada, deixar bullir uns 15 m. Tallar ellluf
a rodelles, després de rentat i secat, fregir amb oli d'olive, deixar escórrer. Passar la
salsa pel''xino''.
En una plata calenta posar les ctoisses al voltant del ttuc, abocar la salsa damunt les
ctoisses. Damunt et ltuc tirar-hi julivert picat.
Ingredients: 1 Kg. de lIuy gros, 1 ceba, uns grans d'all, 100 gr. de cloisses, rnanteqa
i oli d'oliva, vi blanc sec, sal, pebre, nou moscada.

Pollastre amb escamarlans Maria Fernández
Fregir el pollastre, quan es ros, retirar-lo i escotrer bé perqué no quedi oliós. Amb l'olt
del pollastre fer un "tomba-tomba" als escamarlans, treure'ls.Amb el mateix oli sofre-
gir la ceba, previament ratllada, fins que quedi daurada,'afegir el tomequet, flamejar-
tio, en una cassola a part, amb el conyac, afegir el pollastre, el sofregit i el brou de
peix. Deixer-ho coure entre 30 i 40 m.
Afegir la picada (alls, pa torrat, ametlles, julivert i la xocolata). Deixar-ho 15 m. més i
per últim afegir els escamarlans. Deixar que faci el ''xup-xup'' entre 5 i 10 m. Bon
profit !!!
Ingredients: 1 pollastre de pagés, 12 escamarlans, 2 cebes grans, 1 got de toma-
quet natural de pot, 8 Ó 10 ametlles, 5 Ó 6 alls, 1 tall de pa torrat, julivert, un tall de
xocolata negre sense lIet, peix de bullir, per fer el brou.
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Mandonguilles amb pesols i salsitxes Dolores Fernández
Es fa.un sofregit de torce ceba i toméquet. Es preparen les mandonguilles, es fregei-
xen I es barregen en el sofregit. S'afageixen els pésols i les salsitxes. Es cobreix
d'aigya fins que fagi el xup-xup i al final s'afageix una picada d'alls, ametlles i pa
treqi:
Ingr~dients: Carn de porc i vedella a parts iguals, all i julivert, ou batut, pesols,
salsitxes, ceba 1/2, 1 lIauna de tomaquet, picada d'ametlles, alls i pa fregit, oli i sal.

Pits de pollastre al Roquefort Ricard Herrero
S'obren els pits de pollastre, es salpebren i es fregeixen amb mantega en una casso-
la. Un cop daurats es retiren del foco Hi posem mitja pera en almívar al damunt
cobrint-ho en lamines de formatge de Roquefort. Ho posem al fom i ho gratinem. U~
cop fos el formatge, ho podem servir.
Ingredients: 4 pits de pollastre, 4 meitats de pera amb almívar, 200 gr. de formatge
Roquefort, sal, pebre negre molt, mantega.

Pollastre amb ametlles Carme Soler Roselló
Es talla f!1pollastre a talls petits, es sala, s'enfarina i es posa a rossejar en una paella
~mb I'O!Imolt calent Quan esta ben ros, s'hi tira I'all picat i la ceba tallada a talls petits
I es deixe coure (~I el pollastre es de pagés s'hi tira una mica d'aigua).
En un morter s'hi fa una picada amb les ametlles, el rovell d'ou cru i 1/2 fetge del
pollastre. Quan falten un cinc minuts perqué el pollastre sigui cuit, s'hi posa la pica-
~. .

Ingredients: 1 pollastre de 1 1/2 Kg. aprox., 18 ametlles, 1 rovell d'ou, 1 gra d'all, 1
ceba normal, oli, sal i farina.

I
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Pollastre amb tripa de bacallá Carmen Dalmau
Posar les tripes de beceue en remull durant dos dies. Canviar I'aigua amb frequencia.
Tallar el pollastre, salar-lo i sofregir-Io un xic. Treure'l del foc i guardar-lo. Amb el.
mateix olí sofregir la ceba tallada fins que quedi daurada. Aleshores s'hi posa de nou
el poll~stre amb el toméquet i un xic d'aigua, es deixa coure fins que el pollastre sigui
tou. Fmalment cal posar les tripes escorregudes i talla des junt amb la picada uns deu
minuts més, i el pollastre esta servit.

Ingredients: 1 pollastre, 1/2 Kg. de tripes de bacallá, 1 ceba, 1 tornaquet, 3 grans -
d'all.

Per fer la picada: ametlles, pa torrat, pinyons, pebre negreo



Pollastre amb bolets Margarita Padrosa
S"agafa un pollastre i es fregeix que quedi ben ros, separar el pollastre i tot seguit
sofregir la ceba. Quan estigui una mica rossa posar-Ii el tomequet i tot seguit la
farina. Coure uns 10 minuts. Després afagirem la picada que tindrem preparada d'all,
julivert i ametlles. Una vega da estigui la salsa, hi poserem el pollastre i 1/2 quilo de
bolets. Ho posarem tot a la cassola a coure 1/2 hora i ho tastarem. Bon profit !!!
Ingredients: Pollastre, bolets, ceba, tornaquet, farina, sal, pebre negre, pa torrat, all
i julibert, ametlles torrades.

Rap allagostat Llu"isa Congost
Treure I'espina del rap, deixant dos filets allargats, /ligar-los, posar unes gotes de
lIimona, sal i passar-Ios pel pebre vermell. Coure al forn uns 20 m. Després de cuit
deixar refredar completament, tallar a rodelles. Es pot servir acompanyat de salsa
mahonesa.
Ingredients: 800 gr. de rap, 30 gr. de pebre vermell,. 1 Ilimona.

Salsitxes amb gambes Dol~a Codina
Es fregeixen les salsitxes i les gambes per separat. Es retiren i en el olí que queda
s'hi fa el sofregit d'all i julívert i una engruna de toméquet. Un cop el sofregit esta a
punt s'hi tiren les gambes i les salsitxes i es cobreixen amb fumet de peix i un xic de
suc rostit. Es deixa fer la xup-xup i quan falten 2 minuts s'hi afegeix la picada.
Ingredients per a 6 persones: Unes 36 salsitxes, 30 gambes mitjanes, all, julivert,
tornaquet, brou de peix, suc de rostit. Per fer la picada: pa fregit, alls, julivert, un xic
de tornáquet.

Sípia amb pesols
Ingredients: sepies, pesols.
Sofregit: ceba, julivert, tornaquet, all trinxat.

Picada: ametlles, safrá, torrades.

Teresa Casas

Vedella amb salsa indonesia de curry Milly Kartodikromo
Fregir la vedella, no massa seca. Coure el vapor l'erros i afegir-hi el pernil do/y, el

• pollastre bu/lit i la truita, tot tallat, i barrejar amb guarnició de la vedella.

Ingredients: Vedella, 4 kg., pollastre petxuga, pernil dolc, truita, arras, salsa, soja.

Xai al vi negre Rosa Mª Gallart
Tallar el xai i posar-lo en una cassola amb sal, pebre, farigola, lIorer, 2 cebes i 1
pastanaga tallades i el vi. Deixar-ho marinar 24 hores.
En una cassola amb 40 gr. de mantega es daura la cansalada i les 2 pastanagues,
tot tallat a daus, s'escorre el xai, s'enfarina i s'afegeix a la cassola. S'hi adjunta el vi
de I'adob i el brou i es deixa coure a foc lent durant una hora idos quarts.
A part, les cebetes pelades, es posen en una cassola amb aigua que les cobreixi, 20
gr. de mantega i una cullerada de sucre, coure-ho fins que es faci caramel i en quedin
ben banyades. Els talls de xai, ja cuits, es posen en una plata.
Amb la farina restant, la mantega i el suc de la cocció es fa una salsa deixant-Ia
coure uns minuts, es passa pel colador xinés. S'escampa pel damunt del xai i per
sobre s'hi posa el julívert trinxat, tot al voltant s'hi posen les cebetes.
Es serveix molt calent.

Ingredients: 1200 gr. de xai, 2 cebes, 2 pastanagues, uns brots de farigola, 1 fulla
de lIorer, unes fulles de julivert, 1/41. de vi negre, 1 tassa de brou de carn, 2 cullera-
des d'oli, 110 gr. de farina, 70 gr. de mantega de lIet, 18 cebetes, 1 cullerada de
sucre, sal, pebre en gra, 100 gr. de cansalada fumada.
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Arros amb lIet Laura Mas Acosta

Posar a bu//ir la lIet amb el suero, la branca de canyella i la pell de //imona. Quan
comence a bu//ir afegir retros i deixar que bu//i 25 Ó 30 m. Posar en una plata, sense
la canyella i la pell de IIímona, empolsimar amb la canyella en pols. Servir ben fred.
Ingredients: 300 gr. d'arrós, 125 gr. de sucre, 1 pell de llimona, 1 1/2 1.de lIet, 1 tras
de 8 cm. de branca de canyella, canyella en pols.

Bunyols (clássics) Merce Val maña
Amassar i treballar tots els ingredients. Fer escalfar l'oli al seu punto Al ésser una
preparació amb pols "Royal" pot fregir-se tot sequtt.

Ingredients: 2 Kg. de farina, 3/4 Kg. de sucre, 1 dotzena d'ous, ratlladura de 3
lIimones, 4 vainilles, 6 paquets de "Royal", 150 gr. de mantega o margarina, 1/4 de 1.
de lIet, 1 branca de canyella, 1/41. d'anís dolc o lIet, sal (optatiu), 30 gr. de matafalu-
ga, oli per fregir.
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Flam de llimona Anna García
Es posa la lIet al foc fins a bu//ir. Separadament es baten els ous, i els rovells, el
sucre i el suc de //imona, alhora que s'hi afegeix lIet calenta poc a poc, per a que no
quedi preso L1avors es posa en un motile per a flam folrrat de caramel. Finalment
s'introdueix al fom a uns 180 graus durant 50 minute. Es presenta guamit amb nata
i talls de IIímona o cirere.

Ingredients: 3/4 de 1.de lIet, 175 gr. de sucre, 2 Ó 3 cullerades de suc de lIimona, 6
rovells d'ou, 2 ous.

Gelat de maduixes amb coulls de maduixetes de bese Montse Provensal

Es fa una melmelada amb les maduixes i el sucre. Una vega da freda es barreja amb
la nata montada i les cIares d'ou també montades. Aixó s'aboca en un motile tipus
"Plum Cake" i es posa al congelador. Per el coulls fem també una melmelada a la
que afegirem unes gotes de cointreau i una mica de nata montada o crema de llet.
Preu aproximat per recto: 150 ptes.

Ingredients: 250 gr. de maduixes, 4 ciares d'ou, 150 gr, de sucre Ilustre, 3/4 de litre
de nata montada.

Per el coulis: 125 gr. de maduixes, 125 gr. de maduixetes de bosc, 125 gr. de sucre
Ilustre, cointreau, crema de lIet o nata montada.

i
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Flam de xocolata Encarriacló Bigas

Posar en un cassó al foc la lIet condensada, 1/2 l. d'aigua i la xocolata a trossos,
remoure tlns que la xocolata sigui desfeta. Batre els ous i afegir la xocolata calenta,
poc a poc, i remenant continuement. Abocar-ho en una flamera carame/ítzada i cou-
re al tom, al bany maria, de 30 a 40 m.
Ingredients: 4 ous, 1 pot petit de lIet condensada, 1/2 teula de xocolata extrafina
2 cullerades de sucre per a caramelitzar el motile.

Gelat de vainilla amb salsa de xoeolata i nous Carmen Barreneche
Treballar els rovells d'ou amb el sucre. Escalfar la lIet amb la branqueta de vainílla i
deixar reposar 10 minuts. Afegir els rovells a la lIet colada, la nata montada i les

.cIares d'ou montades a punt de neu. Mollar un motile amb aigua i posar en el conge-
lador 15 minuts. Retirar i omp/ír amb la preparació. Col.locar en el congelador tins
que agafi consistencia.
Salsa: Fondre en un cassó la mantega amb la xocolata a trossets; afegir el suc i les
ratlladures de les taronges, i les nous picades. Oesmotllar el gelat 1hora abans de
servir i deixer a la nevera. Al moment de portar a teuie, escalfar la salsa i cobtir el
gelat .

Ingredients: 4 ous, 400 gr. de nata montada, mitja branqueta de vainilla, 4 cullera-
des de lIet, 100 gr. de sucre.

Salsa: 120 gr. de cobertura de xocolata, 150 gr. de nous, 3 taranges, 20 gr. de
mantega.

Macedonia de fruites PiIi i Lourdes Guisado
Cal rentar la fruita i tallar-la ben petite. Es posa en un recipient gran i e'hi afegeix el
suc de pinye, de préssec i de //imona. Es guameix amb les maduixes i els kiwis,
finalment s'hi afegeix la nata.

Ingredients: Préssec, pinya, taranges, pomes, kiwis, maduixes, platans, nata.

Mousse de xocolata Núria Dalmau
Oesfer la xocolata al bany maria, afegir-hi la cullerada de sucre. Montar la nata, -i-
quan la xocolata es una mica freda es barreja tot. Posar a la nevera.

Ingredients: 250 gr. de xocolata negra, 1 cullerada de sucre, 11.de nata.



Lioneses de crema i trufa Montserrat Ribas
Peste Chaux: Posar en un cassó I'aigua treda amb la matega tallada a trossos i un
pols de sal. Colocar damunt el toe i remenar sovint a ti de dester la mantega abans
que arrenqui el bull. A punt que arrengui el bull batre uns segons amb el batedor i
abocar-hi d'un sol cap la tarina. Remenar amb el batedor i acabar de remanar amb la
cullera de tusta, tins el punt que sigui una pasta unida que es desprengui del cassó.
Fora del toc, ategir dos ous enters i treballar tins que la pasta es tomi a unir, posar els
altres dos ous i ter el mateix. Deixar retredar un xic i posar en una méneqe pastissera
amb broquet /lis i ter uns pi/onets no molt grans damunt una placa lIeugerament
untada. Pintar-los amb ou i coure al fom un xic fort uns 25 m. Al entrar al fom cal que
aquest sigui fred.
Pasta de Trufa: En un cassó, posar 125 gr. de xocolata juntament amb l'eique i el
sucre damunt el foc al bany maria, deixar dester fins que quedi fi treure del foc i ategir
els rovells d'ou, remenar bé ambel batedor, tornar a posar al foc, remenar
continuament fins que arrenqui el bull, retirar-ho. Deixer refredar un xic i adjuntar-Ii la
mantega, una vega da unit deixar refredar per complet i ategir la nata.
Crema Pastissera: Treballar els rovells d'ou amb el sucre en un cassó tins que quedi
una barreja tina, un xic espessa, hi adjuntarem la técule. Una vega da tot unit, tlrer-hi
la lIet bullent, previament aromatitzada amb una branca de canyella i la pell de la
//imana, remoure amb un batedor, continuament, fins que arrenqui el bull. Retirar del
toc i continuar uns segons remenant tort, deixar retredar.
Partir les lioneses amb unes tísores i tercir-tes amb la manega pastissera de truta i
de crema.

Ingredients: (24 lioneses), (pasta Choux), 4 ous petits, 100 gr. de mantega, 125 gr.
de farina, 1/41. d'aigua, un pols de sal.

Trufa: 125 gr. xocolata de vainilla, 1 Ó 2 rovells d'ou, 100 gr. de mantega, 150 gr. de
nata, 3 cullerades de sucre Ilustre, 2 cullerades d'aigua.

Crema: 1/2 1.de lIet, 3 Ó 4 rovells d'ou, 2 cullerades soperes de fécula, 125 gr. de
sucre, branca de canyella, pell de lIimona.

Pastís d'ametlles Mª Rosa Farrerons Mateu
Separar els rovells de les cIares. Barrejar els rovells amb la lIet condensada, les
ametlles i el tall de //imona ratllada. Muntar les cIares a punt de neu i afegir-Ies. Posar
en un motile untat amb mantega i coure en el fom durant 40-50 m.
Ingredients: 300 gr. d'ametlles moltes, 5 ous, 1 pot petit de lIet consensada, 1 llimo-
na, sucre Ilustre, mantega.

Pastís de formatge Griselda Vila
Es barrejen tots els ingredients amb una batedora i es posa a coure al fom amb un
motile untat amb mantega. Preu aproximat: 600 ptes.

Ingredients per a 6 persones: 1 iogurt natural, 2 iogurts de lIimona, 250 gr. format-
- -ge fresc (tipus Philadelphia), 3 ous, 3 cullerades de farina de blat de moro, 9 cultera-

des de sucre.

i

Pastís de fruita i formatge Mª Rosa Farrerons Mateu
Es fon la mantega, barrejar amb el formatge, la farina d'arrós i el sucre. Afegir els
iogurts batuts, les panses i la fruita tallada a trossos. Poser-ho en un motile untat de
mantega. Coure al fom suau fins que estigui cuellet.

Ingredients: 200 gr. fruita confitada, 50 gr. panses, 1/2 kg. de formatge,6 ous gros-
sos, 125 gr. de mantega, 50 gr. de farina d'arrós, 1 iogurt natural i 1 de lIimona, 6
cullerades de sucre.

Pastís de nata amb pinya Elena Kosidlo
Per a la realització de la massa es barregen tots els ingredients i un cop remenats
s'introdueix tot dins un motile al fom a una temperatura de 160 graus durant uns 30
minuts.
Per a la teelitzecio del tarciment es barregen tots els ingredients i s'hi ajunten tallets
de pinya i es posa tot al motile i finalment s'introdueix tot a la nevera fins que quedi
preso

Ingredients per a la base: 3 ous, 125 gr. de sucre, 3 1.d'aigua, 90 gr. de farina, 1/4
de paquet de lIevadura, 1 paquet de vainilla amb sucre.

Ingredients per a la farció: 500 gr. de formatge "Speix Quark", 200 gr. de sucre, 1
paquet de vainilla, 6 cl. de suc de pinya, 1/21. de nata, 6 el. de suc de pinya amb 6
fulls de gelatina.

Pastís de poma Elena Kosidlo
Es barregen tots els ingredients es remouen i es posen en un motile. Es tallen les
pomes i es posen sobre la massa. Finalment s'introdueix al fom uns 50 minuts a una
temperatura de 180 graus.

Ingredients: 125 gr. de mantega, 125 gr. de sucre, 3 ous, un xic de sal, un raig de
suc de lIimona, 200 gr. de farina, 2 cullerades de lIevat, 4 cullerades de lIet, pomes.

Pastís "Selva negra" Tánla Esteve
Treballar els ous amb el sucre fins que quedi homogeni. S'hi afegeix la farina i el
lIevat de mica en mica, alhora també cal afegir-hi el cacau en pols. En un motile rodá
engteixinat amb margarina s'hi aboca la pasta. Llavors es posa al fom durant 30
minuts de 180 a 200 graus.
Un cop fora del fom es desenmotlla el pastís, es parteix per la meitat i es farceix de
nata. Al mateix temps es cobreix el pastís amb nata i es posa la xocolata en forma de
virutes per tot el demunt.

Ingredients: 400 gr. de farina, 4 cullerades de lIevat, 16 ous, 500 gr. de sucre, 1600
gr. de nata, 4 teules de xocolata "fondant", 100 gr. de "Cola Cao".



Pastís de xocolata Sandra Camps
(Amb el tom escalfat a una temperatura mitja).
Preparar la pasta del bescuit; posar el sucre en un bol, ategir-hi els ous, batre la
barreja perqué es tomi blanca i escumosa.Ategir-hi la tarina, poc a poc, i remenar-ho
amb una espatula. Untar amb mantega un motile, espolvorejar-Io amb una mica de
tarina. Ategir-hi la pasta. Coure-ho durant 40 min. a temperatura mitja.
Ouan el bescuit estigui, deixer-lo reposar, tallar-lo en 2 ó 3discs. Posar-ho de mane-
ra que quedi una capa de bescuit i una de xocolata, (teta amb xocolata sense IIet i
mantega, destent-ho al toc). Decorar al gust de cadascú.
Preu aproximat per pastís: 500 ptes.
Ingredients per a 6 persones: 200 gr. de farina, una mica de sal, 3 ous, 225 gr. de
sucre en pols, mantega, xocolata.

Pomes farcides Eva Morales
Es netegen les pomes i se'ls hi extreu el cor, aleshores se les emplena amb els
ingredients citats, es posen al tom, no molt calent i es deixa coure poc a poco
Ingredients: Pornes tipus "golden", panses, pinyons, prunes, pela de lIimona, ca-
nyella amb branca, sucre, moscatell, per a guarnir cireres verdes i vermelles.

Púdding de maduixes Anna García
Ingredients: 200 gr. de sucre, 300 gr. de lIet, 4 ous, 250 gr. de maduixes, 1 tall de pa
de pessic, 50 gr. de melmelada de maduixa, un pols de vainilla, 100 gr. de pa sec, 1
paquet de sucre torrat.

Preparació: Es reatitza una barreja de tots els ingredients menys el pa de pessic. Un
cop tot esta barrejat cal posar-ho en un motile tolrrat de caramel, es deixa coure al
bany maria uns 50 minuts. Es deixa retredar i es posen els talls de pa de pessic per
sobre, es cobreix amb melmelada i es guameix amb les maduixes i la nata.

Ingredients per fer la melmelada: 250 gr. de maduixes, 250 gr. de sucre, unes
gotes de llimona.
Preparació: Es barreja tot i es posa a caure alhora que es remena, tins que bulti.

Boles de coco Bernat Beu Oliver
Es tira la IIet en un bol i s'hi va ategint el coco tins que queda una massa compacta.

• Es deixa retredar a la nevera. Ouan la massa es dura ja es poden ter les boles. Un
• cop tenim les boles tetes s'erreboesett amb coco ratllat i ja es poden menjar.

Ingredients: 1 pot de lIet condensada, coco ratllat.

"Toci n iIIos " Bernat Beu Oliver
Es posa a escalfar I'aigua i el sucre (sense deixar-ho bullir). Es treu del toe i s'hi
ategeixen els 10 rovells d'ou i I'ou sencer. Es passa tot pel turmix. Un cop repartit
dins els envasos es posa 10 m. al bany maria dins I'olla de pressió.
Ingredients: 1/41. d'aigua, 300 gr. de sucre, 10 ravells d'ou, 1 ou sencer, Nescafé
(opcional).

.,

Tarta de kiwi Lili Batlle
Ingredients: 250 gr. de farina, 140 gr. de mantega, un pols de sal, 1/2 got de lIet, 12
kiwis.
Preparació: Per a realitzar la massa; posar en un bolla tarina, la mantega i un pols
de sal, treballar amb la punta deIs dits tins que sembti sorra ategir la IIet i amasar-ho
bé. S'estira la massa i es col. loca en un motile previament untat amb mantega.
Llavors s'introdueix al torn a una temperatura de 1809•

Ingredients per la crema: 4 1.de lIet, una mica de sucre de vainilla, 3 ravelles d'ou,
80 gr. de farina.
Realització de la crema: Es posa la IIet a bullir amb la vainilla. Els 3 rovells d'ou i el
sucre cal barrejar-Ios tins que quedi una pasta tina, es posa la tarina i s'hi aboca la
IIet calenta, aleshores es remou tot al toc sense parar tins que comenci a bullir.
Llavors es tira tot dins elmotlle ja tet i s 'espera que es retredi, es posa els kiwis tallats
al damunt i el pastís ja esta realitzat.

Tarta "Pasiega" Cristina Bernabé Farrerens
Es ton la mantega en un pot a toc lent. Mentrestant es aesté el tormatge amb una
torquilla. En un recipient tondo es barregen tots els ingredients: el sucre, els ous
batuts, la mantega, la tarina, la ratlladura de //imana i el tormatge. Es barreja amb
una espétule, ben treballat. Finalment s'ategeix la canyella i la mitja copa de conyac.
Abocar-ho en un motile untat amb mantega i entrar al tom a 1809 durant 30 m.
Ouan esta cuita es treu del tom i es deixa retredar. Es una tarta típica de centébrle.

Ingredients: 600 gr. de formatge fresc, 80 gr. de mantega, 1/2 got de conyac, a ous,
1 lIimona, 250 gr. de sucre, 100 gr. de farina, canyella en pols.

Tótones de xocolata uu Batlle
Posar a tondre la xocolata negra i blanca al bany maria (cal que la xocolata negra
dobti en quantitat a la blanca), un cop foses s'hi ategeix la IIet i es bat tot, es deixa
reposar una hora a la nevera. Amb aquesta pasta es tan boletes i un cop tetes
aquestes es pasen per les virutes de xocolata.

Ingredients: Xocolata negra, xocolata blanca, Ilet condensada.



Jrampetes de l'Empordá Sílvhl Congost i Cristina Castelló
Es barregen tots els ingredients, es treballa una estona i es deixa reposar com a
mínim 1/2 hora. Amb l'oli calent es van fregint les trompe tes tot agafant petites quan-
titats de messe i enent-li donant la forma adequada. S'empolsinen amb sucre Ilustre.
Preu aproximat per ració (4 ó 5 trompe tes): 90 ptes.
Ingredients: 1/2 Kg. de farina, 1/4 de litre d'oli, 1/4 de litre d'anís, 1/4 de litre de vi
blanc, sucre Ilustre, oli per coure-Ies .
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