
<.

a

MOSTRA DE CUINA CASOLANA
Zona Esportiva Municipal

7 de juny de 1997 a 2/4 de 10 del vespre
SANTA CRISTINA D'ARO

Organitza: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro



OPELS

Miguel
Bassas
Anglada

Ctra. Sant Feliu - Girona, s/n
Tel. 83 71 08* - Fax 83 79 36

17246 SANTA CRISTINA D'ARO

•. i.;.".:.. :~/

gasNatural
. ~,.



ENTRANTS

TERESA CASAS CASTELLÓ

CARGOLS AMB CABRA

Ingredients:
• Cargols • Cabra • Tomàquets • Ceba • Pastanaga •Ametlles • Safrà
• Pit de porc

Recepta:
Bullir els cargols i escorreu.los. En una paella amb llar, fregir el pit de

porc. Quan sigui ros, tirar-hi la ceba i la pastanaga, i tot seguit, l'all picat i els
tomàquets. Afegir-hi la picada i posar-la a sobre seguidament, posar-ho tot
en una cassola amb aigua juntament amb els cargols, a bullir una estona.

MARIONA PRAT MOLERA

PASTÍS DE SALMÓ FUMAT

Ingredients:
• 100 grs. de salmó fumat • 3 Llesques de pa sense crosta
• 1 Llauna gran de tonyina • Sal • Pebre • Ketchup • 4 Ous.

Recepta:
Es posa tot en el pot del «mini-pimer» i es tritura tot, s'unta un motlle de

cake i a coure al bany Maria 45 minuts.
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CONSOL BACH BOADAS

BOTIFARRA DOLÇA

Ingredients:
• Botifarra dolça • Pa torrat • Pomes • Aigua • Oli.

Recepta:
S'agafa una cassola amb 3/41. d'aigua i 1/41. d'oli. Es posen les botifar-

res dolces a bullir. Un cop estan cuites es posen a sobre d'un tall de pa torrat.
Es tallen les pomes en capes fines i es col-laquen al damunt i es posa a grati-
nar al forn.

CARME SOLER I ROSELLÓ

AsSORTIMENT D'EMBOTITS CASOLANS DE PAGÈS

Ingredients:
• Pa rodó de pagès amb tomàquet i assortiment d'embotits de pagès.

MILLY E. KARTODIKROMO

ARRòs FREGIT

Ingredients:
• Arròs • Pollastre • Pernil serrà • Ceba tendra • Alls tendres • Api.

Recepta:
Bullir l'arròs per fer-lo blanc i molt sec. Fregir el pernil, la ceba i l'all;

han de quedar daurats. Afegir el pollastre, donar-li voltes i afegir l'arròs tam-
bé donant-li voltes. Tallar l'api molt fi i provar de sal.
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JEANNINE ZUKOWSKA MONTERO

GRAVLAX

Ingredients:
• 2 kgs. de salmó fresc • 50 grs. de sucre de canya en pols
• 4 Cullerades de sal grossa • 2 cullerades de pebre blanc aplatat
• 2 paquets grans d'«EHNELDO»

Recepta:
Obrir el salmó en dos parts, treure l'espina netament. Entre aquestes dues

parts posar la sal, el sucre, el pebre i les dues parts d'eneldo. Es tanca el salmó
una altra vegada amb la pell cap enfora i s'embolica amb paper d'alumini. Es
posa sobre una safata amb un pes de 2 kgs. al damunt. Donar la volta al salmó
cada dos dies. Ha d'estar a la nevera durant 6 dies.

VICTÒRIA VIGO

OUS DURS AMB CRANC

Ingredients:
• Ous durs • Cranc • Maionesa • Salsa verda • Tòfona o gambetes.

Recepta:
Es bullen els ous, es parteixen i es farceixen amb el cranc esmicolat amb

una mica de maionesa. Es posen damunt d'una safata amb enciam trinxat en
juliana. Es ratllen els rovells per sobre, es decoren amb les gambetes i les
tòfones. Es serveix ben fred acompanyat amb salsa verda o maionesa.
Ingredients:
2 kgs. Salmó fresc, 50 grs.
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CARME PROVENSAL

CARGOLS DE PASTA ITALIANA AMB FARCIMENT

Ingredients:
• Cargols de pasta • Espinacs • Bacallà • Pinyons • Nata líquida
• Sal • Pebre • Beixamel • Formatge ratllat • Mantega.

Recepta:
Primer bullir la pasta «al dente». Després saltejar els pinyons amb la

mantega i tot seguit els espinacs prèviament bullits i trinxats. Afegir el baca-
llà i la nata líquida i deixar reduir uns minuts.
Farcirem els cargols, els hi posarem la beixamel i el formatge ratllat per so-
bre i els posarem al forn a gratinar.

MARIA ARBUSÉ SALA

POPS AMB CEBA

Ingredients:
• Pops • Ceba • Sal • Pebre

Recepta:
Coure una mica els pops en una paella. Tallar la ceba allargada i sofregir-

la a poc a poc fins que comenci a quedar rossa. Després afegir-hi els pops i
coure lentament. Posar-hi la sal i el pebre i que vagi fent lentament el xup-
xup.
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DOLORS AMAGAT SAU

CALAMARS AMB LA SEVA TINTA

Ingredients per a 4 persones:
• 800 grs. de calamar • Ceba picada
• Tomàquets madurs picats • Un gra d'all
• Oli • 1 Vas de vi blanc • Farina
• 1 Fulla de llorer • Julivert • Sal • Pebre.

Recepta:
Es renten els calamars i una vegada néts se li posen les ales i les potes

" dintre la bossa i es tanquen amb un escuradents. S'enfarinen i es fregeixen.
En el mateix oli s'hi fregeix l'all picat, la ceba i la fulla de llorer. Quan ja té
color s'afegeix el tomàquet, el vi i es deixa reduir. S'hi tira el fumet o aigua
i s'hi afegeixen els calamars i es deixen coure fins que siguin cuits. Es dissol
la tinta amb una mica d'aigua i s'hi tira sobre els calamars. Es treuen els
escuradents i es tapen amb la salsa passada per el colador xinès. Es serveixen
ben calents i s'hi es vol amb arròs blanc.

GABRIELA COLL

FARCELLETS DE COL

Ingredients:
• Llom de porc • Pastanagues • Ceba • Tòfona • Carn picada
• Pernil dolç trossejat> 1 Ou per lligar.

Recepta:
Es farceixen amb carn picada, pernil dolç trossejat, un ou per lligar i una

tòfona. S'enrotllen amb un escuradents, es fregeixen una mica i es posa la
pastanaga i la ceba a coure. Quan estiguin fets es passa la salsa. S'afegeix
pastanagues i xampinyons.
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MONTSE CAMA MASSANA

GAMBES AMB SALSA

Ingredients:
• Gambes • Ametlles torrades • Alls • Xocolata de pedra
• Tomàquets madurs • Cebes • Os de pernil • Oli • Llorer
• Farigola • Julivert • Pebre • Sal.

Recepta:
En una cassola al foc amb 2 d'oli, poseu-hi la ceba tallada fina, el llorer,

la farigola i l'os de pernil. Un cop sofregit, afegir-hi els tomàquets tallats a
trossos i deixeu-ho tot ben tapat, a foc lent una estona. Després afegiu-hi 11.
d'aigua i deixeu que es vagi coent a poc a poc a fi que la salsa s'espesseixi.
Després s'ha de colar. Renteu les gambes, amanir-les amb sal i pebre i poseu-
les en una paella amb la resta de l'oli.

Quan siguin fregides, col-loqueu-les en una cassola i cobrir-les amb la
.ceba. Fer una picada amb els alls, les ametlles i la xocolata, deixateu-la amb
una mica d'oli de fregir les gambes i la tireu a la cassola. Deixeu-ho coure
durant uns 10 minuts a foc alt. Si la salsa queda massa espessa, afegir-hi una
mica d'aigua.



MQANTÒNIASACRESTBAGÓ
LLUÇ FARCIT

Ingredients:
• Lluç • Pernil dolç • Ou dur • Pebrot vermell • Gambetes.
PER A lA SALSA: • Mantega • Farina • Fumet de peix.

Recepta:

Es neteja el lluç i es deixa sense cap ni espines, obert com un llibre. Es fa
una pasta amb ou dur, pernil dolç, gambetes i pebrot vermell, es farceix el
lluç.

Es fa una beixamel clareta amb fumet de peix a la que s'hi pica dos o tres
gambots fregits o colats.
En una safata d'anar al forn es posa pa torrat a sota i vi blanc, es posa al forn.
Quan el lluç està una mica fet es posa la beixamel i s'acaba de fer amb el
gratinador encès uns 5 minuts.

PIlAR BlASCO IPRIM
CARPACCIO DE BACALlÀ

Ingredients:
• Bacallà • Tomàquet picat i cru • Oli • Vinagre
• Herbes o espècies al gust.

Recepta:
Sobre una base de tomàquet picat i cru. Es col.loca el bacallà tallat el

més fi que es pugui. Amb un pinzell es pinta amb una vinagreta.
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LLUÏSA CONGOST

RAp ALLAGOS'D\T

Ingredients:
• 800 grs. de rap • 30 grs. de pebre vermell • 1 Llimona.

Recepta:
Treure l'espina del rap, deixant dos filets allargats, lligar-los, posar unes

gotes de llimona, sal i passar-los pel pebre vermell. Coure al forn uns 20
minuts. Després de cuit deixar refredar completament, tallar a rodelles. Es
pot servir acompanyat de salsa maionesa.

FRANCESCA ESTEVE AYATS

SÍPIA AMB PÈSOLS

Ingredients:
• Sípia • Pèsols • Alls • Cebes • Tomàquet • Pa torrat i ametlles
• Fumet de peix • Sal.

Recepta:
Es fa un sofregit de ceba i tomàquet. S 'hi afegeix la sípia tallada a talls

petits i una mica de brou de peix. Deixar que faci xup-xup uns 15 minuts i
després s'afegeixen els pèsols, i es cobreix de brou. Finalment s'afegeix la
picada de pa fregit i les ametlles fins que estigui cuit. Es deixa reposar una
estona i ja es pot servir.
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OUS MIMOSA

BEATRIZ SOLERA MORENO

Ingredients:
• Ous • Tonyina • Tomàquet • Ceba • Oli • Maionesa.

Recepta:
Coure els ous 10 minuts. Refredar-los i tallar-los per la meitat. Buidar-

los. Fer un sofregit de ceba i tomàquet. Barrejar amb la tonyina i els rovells
dels ous deixant alguns per decorar. Farcir els ous. Posar-los en una safata i
cobrir-los amb maionesa. Ratllar els rovells per sobre de la maionesa.

ADORACIÓN PRIETO

ESCALIVADA I ANXOVES

Ingredients:
• Pebrot vermell • Albergínies • Cebes.

Recepta:
Preparar una bona brasa. Fer els pebrots i les albergínies. Un cop acabat

enterrar les cebes a les brases.
Pelar i tallar a tires, posar-hi oli, sal i si es vol all trinxat. Servir fred i

amb un filet d'anxova a sobre.
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SEGONS PLATS

PIlAR GUIRADO

CASSOLA DE PEIX

Ingredients:
• Rodelles de rap • Gambes • Musclos • Pops • Ceba
• Tomàquet • Grans d'all • Julivert • Sal.

Recepta:
Fregir el rap salat i enfarinat, posar en una cassola amb oli juntament

amb les gambes. Llavors retirar-ho. Netejar els pops, posar-los al foc amb
aigua i deixar bullir 8 minuts. Sofregit la ceba amb oli, quan comenci a po-
sar-se ros, afegir el tomàquet fet puré.

Bullir uns minuts, afegir l'all i julivert picat, tirar una mica de líquid de
bullir els pops. A continuació posar tot el peix i els musclos (ja oberts a part).
Deixar bullir lentament 10 minuts.
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FIDEUÀ AMB GAMBES

PERE BRULL

Ingredients:
• 2 kgs. de peix pel fumet • 2 Talls de pa • 1 nyora
• 250 grs. d'ametlles i avellanes • 250 grs. de tomàquet
• Una mica de julivert • Una paperina de safrà
• Bossa i mitja de fideus • 1 kg. de gambes de Palamós.

Recepta:
Es fa una picada amb quatre alls, una nyora, el tomàquet, les dos llesques

de pa fregit i les ametlles i avellanes. Es sofregeix tot junt amb el peix i es fa
bullir 20 minuts i ja tenim el fumet..

A part es sofregeixen els fideus, quan estan rossos s'hi tira el fumet i
també una picada d'alls i julivert i una paperina de safrà. Quan resten 5 mi-
nuts s'hi tira la gamba.

MARIA FERNÀNDEZ

SÍPIA AMB MANDONGUILLES I GAMBES.

Ingredients:
• Sípia • Gambes • Mandonguilles.
PER AL SOFREGIT: • Ceba • Tomàquet.
PER A LA PICADA: • Alls • Julivert • Pa torrat • Ametlles.

Recepta:
Sofregida la sípia, retirar-la i a l'oli restant tirar-hi la ceba. Un cop daura-

da, s'hi afegeix el tomàquet que, un cop sofregit amb la sípia, es cobreix
d'aigua. Es deixa coure 1/4 d'hora més i un cop ha reduït l'aigua s'hi afegeix
les gambes i la picada. Es deixa fer xup-xup i ja es pot servir.
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JOSEP DEULOFEU I DOLÇA CODINA

POLLASTRE PAGÉS FARCIT AMB GAMBES

Ingredients:
• 1 Pollastre desossat • Pernil país • 250 grs. carn picada
• 250 grs. gambes • 20 grs. xocolata • 1 Ou • 2 Cebes
• 4 Tomàquets • Rom • Sal • Oli.

Recepta:
Barrejar la carn picada amb l'ou. Un cop nét el pollastre posar una capa

de carn picada, les cues pelades de les gambes i tornar a posar carn picada.
Cosir i lligar. Salar. Daurar el pollastre en una cassola amb oli amb els ossos,
afegir 2 cebes tallades. Quan sigui tot daurat incorporar els tomàquets pelats
i tallats. Deixar coure a foc lent. En un cassó amb oli fregir els caps de les
gambes, flamejar amb el rom, afegir una mica d'aigua i la xocolata. Coure 5
minuts i colar.

Quan el pollastre sigui cuit, retirar i triturar.1a salsa, afegir el suc de les
gambes. Tallar el pollastre i servir.

ANNA FERRER XIRGU

PEUS DE PORC AMB GAMBETA

Ingredients:
• Peus de porc • Gambeta • Ceba • Tomàquet • Brou
• Oli • Sal • Pebre • All • Ametlles

Recepta:
Fer bullir els peus, escórrer i deixar-los refredar. Fer un sofregit de ceba

i tomàquet.
Enfarinar i daurar els peus. En la cassola del sofregit, afegir-hi els peus i

les gambetes, abocar-hi el brou i deixar-ho coure. Posar-hi sal i pebre al gust,
una picada d'ametlles i alls i que vagi fent el xup-xup.
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MILLY E. KARTODIKROMO

VEDELLA AMB SALSA I BITXOS

D'INDONÈSIA I LLIMONES

Ingredients:
• Vedella • Ceba= Tomàquets s Bitxos (o pebrots) d'Indonèsia> Llimo-

nes

Recepta:
Sofregir una mica la ceba i els alls, tot seguit posar-hi el tomàquet, des-

prés la vedella, picar molt el bitxo i es barreja el sofregit amb suc de llimona.
Deixar-ho coure fins que la vedella sigui tova.

JOSEP PUJOlAR

PEUS DE PORC AL FORN

Ingredients:
• Peus de porc • Tomàquet • All • Sal • Pebre • Julivert.

Recepta:
Es bullen els peus de porc. Es fa una salsa de tomàquet, juntament amb

l'all, julivert, sal i pebre i es posa en una llauna a gratinar al forn.



ROSA NOGUER I JOLI

PEUS DE PORC AMB CARGOLS

Ingredients:
• Peus de porc • Cargols • Ceba • Tomàquet • Alls
• Julivert • Ametlles • Conyac • Bescuit • Vi ranci.

Recepta:
Es salen els peus 24 ó 48 hores abans. Es renten i bullen. Quan són freds

s'enfarinen i es fregeixen.
Colarem l'oli de fregir-los i farem un sofregit de ceba, all i tomàquet.

Quan el sofregit és fet, hi posarem els peus. Ben remenat i un raig de conyac.
Deixarem reduir-lo i tirarem una mica de l'aigua.

ROSANA TORRES I RAIG

ESTOFAT DE CUA DE BOU

Ingredients per a 4 persones:
• 2 Cues de bou • 2 Pastanagues • 3 Cebes
• 1 Cabeça d'alls • 6 Tomàquets madurs s 1/21. de vi negre
• Farina • Oli d'oliva= Sal • Pebre.

Recepta:
Es netegen les cues i es tallen a trossos d'uns 3 dits de grossor. Es calenta

l'oli en una cassola i s'enrosseixen els trossos de carn enfarinats. Es retiren i
es reserven calents. Amb oli nou es fa un sofregit amb pastanagues, la ceba i
els alls. Quan està daurat s'hi posen les cues, el tomàquet i el vi negre. S'hi
tira una mica de farina i es-barreja tot una mica. Es tapa la cassola i s'ha de fer
molt poc a poc durant 2 hores cuidant que el líquid es mantingui. Quan ja ha
passat el temps es passa la salsa per un colador xinès i s'hi afegeix la cua
perquè sigui ben calent i es serveix. Bon profit.
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NATÀLIA CASAS GÜELL

POLLASTRE AMB ESCAMARLANS

Ingredients:
• Pollastre • Escamarlans • Ceba • Tomàquet • All.

Recepta:
Rostir el pollastre, salpebreu-lo, quan està cuit es posa en una cassola.

Fer la salsa amb l'oli del pollastre. Es cou la ceba, quan està rossa se li fa una
picada d'all i s'hi posa el tomàquet. Quan està cuit, es passa pel colador xinès
i es posarà a la cassola, juntament amb el pollastre i els escamarlans i a fer
«xup-xup».

MIREIASALA

CALAMARS FARCITS

Ingredients:
• Calamars • Carn magra • Ou • Ceba • Tomàquet
• All • Julivert • Ametlles • Pinyons • Pa fregit • Xocolata.

Recepta:
Rostir la carn, afegir els tentacles del calamar i les aletes, tot picat. Quan

es cuit li afegim all i julivert i ou trinxat. Amb aquesta barreja farcirem els
calamars i els tancarem amb un escuradents. Seguidament es fa un sofregit
de ceba i tomàquet, s'hi afegeixen els calamars i es deixa coure amb una
picada d'all, ametlles, pinyons, pa fregit i una mica de xocolata.
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MARGARITA COTS ROVIRA

MAR I MUNTANYA

Ingredients:
• Pollastre • Escamarlans • Sípia • Ceba • Tomàquet • Julivert
• Brou de peix • Pa torrat • Alls • Ametlles.

Recepta:
Fregir el pollastre, un cop ros s'hi afegeix la sípia i els escamarlans i es

deixa coure durant cinc minuts. Seguidament ho retirem tot de la cassola i
amb el mateix oli sofregir-hi la ceba fins que s'enrosseixi i a continuació
tirar-hi el tomàquet. En aquest sofregit hi afegirem els ingredients retirats
anteriorment afegint-hi una mica de fumet de peix amb una bona picada
d'ametlles, all, julivert i pa torrat, deixant-ho coure uns 20 minuts.

Ml!ROSA PRIM I POUJARNISCLE

CONILL A LA MANERA ANTIGA

Ingredients:
• Ceba • Conill • Farigola • Herbes de bosc • Vi negre • Sal • Pebre.

Recepta:
Es tallen les cebes en llunes, més o menys 1/4 de kg. de cebes per conill.

Es posa la ceba i el conill tallat a trossos junt a la cassola i es va remenant.
Després d'una estoneta de coure a foc ben baix, s'hi afegeix el fetge o fetges
de conill picats al morter i un vas de vi negre bo per cada conill. Es deixa fent
xup-xup a foc lent fins que el conill estigui ben cuit i la ceba no es vegi.
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ASSUMPCIÓ COLOMER

LIONESES

RODÓ DE VEDELLA AMB SALSA DE VERDURES

Recepta:
Es posa a rostir el tall de carn i quan és ben daurat s'hi afegeixen les

verdures. Quan és cuita la carn, es deixa refredar i es talla a rodelles.
Es passen les verdures pel colador xinès.

MARTA ROSES

Ingredients:
• 3 ó 4 ous • 100 grs .de margarina • 125 grs. de farina
• 1/41. d'aigua • Sal.

Recepta:
Posarem l'aigua a bullir (procurant que hi hagi 1/4 de litre d'aigua just o

una mica menys) amb la mantega i un pols de sal. Quan la mantega és fon i
arrenca el bulls'hi tira la farina de cop i es remena amb una espàtula donant
voltes perquè no s'agafi. Quan s'ha refredat una mica s'hi tira 1 ou sencer i es
treballa bé.

Quan la pasta queda com una bola i es desenganxa del pot, s'hi tira el
segon ou i es fa la mateixa operació. Després el tercer ou i es va treballant de
la mateixa manera. Si la massa segueix la cullera fent dibuix (no ha de quedar
clara) no s'hi tira el quart ou. Agafarem la mànega amb una boquera i l'om-
plirem de pasta. En una safata de forn untada de mantega es van fent les
lioneses posant la mànega ben recte sense moure-la gens. Quan el forn sigui
calent (225Q

) les courem durant uns 35 minuts. Quan són fredes es tallen pel
mig i s'omplen de nata, crema o trufa.
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ROSA PI SAlS

CONILL AMB SAMFAINA

Ingredients:
• Conill • Tomàquet • Pebrot • Albergínia • Ceba.

Recepta:
Fregir el conill en una cassola, de seguida retirar-lo de la cassola i fregir-

hi el tomàquet, el pebrot i l'albergínia. Quan està quasi fregit afegir-hi el
conill i deixar-lo coure una mica tot junt perquè agafi el gust.

PAQUITA PORTÉS RIBAS

CONILL ROSTIT

Ingredients:
• Conill • Cebes • All • Pastanaga • Llorer • Romaní
• Pela de llimona • Sal • Pebre • Oli • Conyac.

Recepta:
Es talla al conill, es fa rossejar amb tots els ingredients a foc lent, i a

mitja cocció s'hi tira el conyac. I es deixa coure.
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FRICANDÓ DE VEDELLA

DOLORES MASERO

LLOM AMB SALSA

Ingredients:
• Ceba • All • Albergínia • Carbassó • Api • Pebrots • Tomàquet
• Pebre • Sal • 1/2 litre d'oli • 1 kg. de llom • 1 Cervesa petita.

Recepta:
Es posa el llom a rostir. Quan està ros s'hi afegeixen els ingredients a

trossos i quan està tot rostit s'hi afegeix la cervesa, es retira el llom i es fan
llesques fines, la resta es tritura per fer la salsa. Es pot acompanyar amb arròs
fregit.

TERE ANTÚNEZ

Ingredients:
• Rodó de vedella • Api • Pastanaga • Porro • Alls • Ceba
• Tomàquet • Llorer • Vi blanc • Sal • Pebre blanc
• Oli d'oliva s Xampinyons.

Recepta:
Es talla el rodó de vedella a trossos fins, es posa sal i pebre, s'enfarina i

es fregeix. En una paella s'hi posa oli d'oliva i es sofregeix tota la verdura
tallada a trossos. Seguidament s'hi afegeix una mica de vi blanc i un vas
d'aigua i es deixa fer xup-xup uns 15 minuts. Es passa tot el sofregit pel
passa-purés i s'hi afegeixen els xampinyons tallats a làmines i la carn. Ja es
pot servir.
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POSTRES

mco BIGAS MONTOLlA

PASTÍS DE FORMATGE FRESC

Ingredients:
• Pasta brisa • 1 Paquet gelatina • 100 grs. de sucre • 50 cc. crema de llet
• 1 Terrina de formatge fresc tipus Quart.

Recepta:
Bullir la crema de llet amb el sucre. Quan ha bullit, passar la gelatina

prèviament remullada i el formatge. Remenar i abocar sobre la tarta que hem
deixat refredar. Cobrir amb melmelada, maduixes, mores ...

IDLDEALONSO

PASTÍS DE MÀRMOL

Pastisseria Alemanya.
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GALETES FARCIDES

MONTSE PROVENSAL

BESCUIT GELAT AMB SALSA DE XOCOLATA CALENTA

Ingredients:
BESCUIT: • 4 Ous • 400 grs. de nata muntada • 4 Cullerades de llet
• 100 grs. de sucre.
SALSA DE XOCOLATA: • 150 grs. de xocolata fondant
• 1 Cullerada de «maizena» • 1 Cullerada de sucre • 250 cc. d'aigua
• 1/2 Copeta de rom > 25 grs. de mantega.

Recepta:
Es deixaten els 4 rovells d'ou amb el sucre. Es fa bullir la llet amb la

vainilla i es va tirant de mica en mica amb els ous. Les clares d'ou es munten
a punt de neu amb un pols de sal i junt amb la nata muntada s'aboca a la
barreja anterior. S'entra al congelador anant remenant cada 3 ó 4 hores per-
què quedi una barreja homogènia.

Salsa de xocolata: Posem tots els ingredients (menys la mantega) en un
cassó al foc. Anem remenant i quan arrenca el bull ho retirem del foc i llavors
hi aboquem la mantega. Anem remenant fins que es desfà. Es serveix molt
calenta.

MANOll JIMENEZ

Ingredients:
• Crema pastissera • Galetes Dàlia • Ou • Oli d'oliva.

Recepta:
Es fa una crema pastissera ben espessa. Es cobreix una galeta de crema i

es tapa amb una altra galeta. Es passa per ou batut i es fregeix amb oli d'oliva
calent



VICTÒRIA VIGO RIPOL

PúDING DE ROM

Ingredients:
• Fruita seca • Ous • Pa sec • Rom • Llet condensada
• Llimona ratllada • Pomes

Recepta:
Es posa un dia abans el pa en remull amb la llet, el rom i la llimona

ratllada.
S'afegeixen el ous, les panses i la fruita seca. Posar caramel en un mot-

lle, posar-hi la barreja i es cou al bany Maria. Treure-ho del motlle i servir-
ho fred amb nata o crema de llet.

TÀNIA ESTEVE COTS

PASTÍS CRISTINENC

Ingredients:
• Nata • Xocolata • Pa de pessic (preparat amb ous, farina,

un rajolí de llet,sucre i oli) • caramel.
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PAQUITA ESTEVE PORTÉS

ELENA KOSIDLO

PASTÍS DE FRUITA

Ingredients:
• 75 grs. de mantega • 75 grs. de sucre • Un polsim de sal
• Farina • 1Cullereta de llevat • 3 Cullerades de llet

Recepta:
Es barreja tot junt i es posa en un motlle uns 20 a 30 minuts al forn. Quan

ja està es treu del forn perquè es refredi i tot seguit es posa la fruita sobre el
pastis (qualsevol tipus de fruita natural o amb almívar). Es prepara una mica
de gelatina s'hi aboca per sobre.

PASTÍS DE POMA

Ingredients:
• 2 Pomes • 1 Ou • 6 Cullerades (de postres) de sucre
• 8 Cullerades soperes de farina • 2 Cullerades soperes de rom
• 1/2 paquet de Royal • 1 Tassa (de cafè) de crema de llet> Un rajolí de

llet

Recepta:
Primer de tot es talla la poma fina, es barregen els ingredients amb la

batedora, es posa al forn a temperatura mitjana i es fa coure durant 3/4 d'ho-
ra.
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..
EVA CASAS GUELL

PASTÍS DE XOCOlATA I FRUITS SECS

Ingredients:
• 200 cc de llet • 80 grs. de mantega • 70-80 grss de xocolata en pols
• 3 Ous • 150 grs. de sucre • 150 grs. de farina • Un Royal • Fruits secs.

Recepta:
Remenar i fer bullir la llet, mantega i xocolata a foc baix fins que es

fongui la mantega. Deixar refredar.
Remenar en un bol els ous i el sucre. (Engegar el forn). Afegir lentament

la farina i el Royal ben barrejat amb els ous i el sucre. Forn de dalt i de baix a
160 grs. (posició mitja), 30 minuts aproximadament. Remenar tots els ingre-
dients i tirar-hi els fruits secs. Posar-ho al forn en un bol untat de mantega i
farina. Decorar-ho al gust.

FINA CERVERA MARCH

PASTÍS DE FORMATGE

Ingredients:
• 3 ous • 3 cullerades de metzina • 3 iogurts • 7 cullerades de sucre
• Una terrina de formatge.

Recepta:
Batre tots els ingredients esmentats.
Un cop batut, colocar-ho en un motlle prèviament untat amb mantega. Es

posa a forn mig durant uns 40 minuts.
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GEMMA MARTÍ

FLAMDEPOMA

Ingredients:
• 3/4 de kg. de pomes • 5 Ous • 1 Llauna de llet condensada
• Sucre cremat líquid.

Recepta:
Es couen les pomes durant 15 minuts. S'escorren. Amb una forquilla

aixafar les pomes. Es deixaten els ous, s'hi afegeix la llet i es posa en un
motlle de cafè al bany Maria.

MARIONA PRAT

FLAM DE COCO

Ingredients:
• 1 Llauna de llet condensada • 4 Ous • Coco ratllat
• La mida de la llauna de llet condensada aquesta vegada en llet sencera
• Sucre líquid.

Recepta:
Deixatar els ous amb les dues llets, es barreja amb el coco ratllat i es cou

al bany Maria.
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ANNA GARCIA

PASTÍS DE LLIMONA

Ingredients:
PER A lA PASTA DE FULL: • 250 grs. de farina • Mantega
• 40 grs. de sucre en pols • 2 Rovells d'ou • Sal.
PERA lA CREMA: • 1/21. de Ilet - 30 grs. de sucre= 100 grs. de sucre en

pols

Recepta:
Posar la farina en un bol i fer-hi un forat al mig. Posar-hi la mantega, el

sucre, els rovells i la sal. Formar una bola i embolicar-la en paper d'alumini
i deixar-la 1 hora a la nevera. Després estendre la pasta amb el corró, folrant
el motlle i punxant amb una forquilla el fons del pastís icobrint-la de cigrons
perquè el moment de coure no pugi, i posar-la al forn fins que estigui rossa.

Per a la crema bullir la llet amb el sucre, muntar els rovells amb la fècula
i afegir-hi una o dues cullerades de llet calenta i barrejar-lo amb la llet sense
deixar de remenar amb la vareta i deixant que la llet bulli varies vegades.
Afegir-hi el suc de llimona i la pela, muntar les clares a punt de neu i el sucre
s'hi anirà afegint fins obtenir una pasta consistent. Amb una cullera de fusta
s'anirà posant el sucre en pols de baix a dalt. La meitat de les clares es barre-
jaran amb la crema de llimona i es deixarà que torni a bullir tot. Finalment
posarem la crema de llimona sobre el fons del pastís, allisant bé la superfície,
untant les restants clares d'ou sobre el pastís. Formarem ones amb el ganivet
i ho posarem en el forn fins que les clares estiguin gratinades. També es pot
decorar el pastís amb fruita variada. Bon profit.



DOLORES MASERO

TAPS DE XOCOLATA

Ingredients per a 12 persones:
• 75 grs. de farina • 125 grs. de xocolata en rajola
• 125 grs. de sucre • 125 grs. de mantega • 3 Ous
• 2 Cullerades de rom • 15 grs. de mantega per untar els motlles.

Recepta:
Tallar la xocolata a trossos, posar-los en una cassola petita amb tres culle-

rades d'aigua. Fondre a calor suau. Barrejar per obtenir una pasta espessa i
llisa. Retirar la xocolata del foc, afegir-hi la mantega, el sucre i el rom. Bar-
rejar-ho fins que es torni cremós. Separar els rovells de les clares del ous i
afegir-hi els rovells i la farina i tornar a barrejar. Batre les clares a punt de
neu, afegir una mica de sal i incorporar-les a la barreja.

Untar els motlles amb mantega. Encendre el forn a temperatura mitja.
Abocar la pasta en els motlles fins a tres quartes parts d'aquest. Introduir els
motlles en el forn a foc moderat. Deixar coure 15 minuts. Buidar els motlles
i deixar que es refredin.
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