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Oloro una rosa. Es una rosa blanca, esplèndida. Es troba formant un
ram. Es el ram que va guanyar un primer premi a l'exposició de flors a
l'Església de Santa Cristina, que es va fer a primers de maig. Aquesta
festa, penso, no només ens marca l'entrada de la primavera, amb tot el
nou cicle que representa, sinó que ens omple d'optimisme el simple fet
de passar una estona observant aquella essència de naturalesa.
PRIVADO

Ara, quan iniciem l'estiu, altra festa a Santa Cristina ens ho recorda: la
mostra de cuina.

El mateix plaer que sentíem passejant entre aquells rams, el podem
sentir ara: mirant, provant, olorant ... altres meravelles; en aquest cas no
obra de la naturalesa, sinó de les mans d'unes dones (dic dones, perquè
son majoria, esperem que més senyors es vagin animant, tot sigui dit),
que amb tota la feina que comporta cuinar per a tants convidats, ho fan
amb l'entusiasme més sincer de l'amfitrió que vol, per sobre de tot, el
màxim benestar dels seus comensals.



Veureu que en aquesta mostra casolana no hi falta de res: podem
assaborir tot un sopar ben pensat: un crescendo que comença amb les
notes suaus i temptacions delicades dels entrants, culmina amb els plats
principals, i acaba amb els dolços acords dels postres.

Proveu aquests plats lentament, sense cap presa. Assaboriu la textura,
la forma l'olor, el gust. Així mantindreu aquests plats en el vostre record,
vosaltres convidats, de la mateixa manera que les cuineres i cuiners que
durant setmanes o mesos ja els he tenen en el seu pensament. Decidir
que faran, pensar si agradarà, si serà agradable a la vista, si serà o no un
dels més solO licitats, i finalment: posar-s'hi. No es fàcil quan no s'està
acostumat,- com si es tractes d'un professional- a preparar tantes raci-
ons. Faltarà?, sobrarà? . Mantingueu el plat escollit en el vostre record.
Elplat, segur que s'ho val!

Valorem el vostre art. Gràcies per la bona estona que ens proporcio-
neu aquest 13 de juny de 1998. I fins la propera.

Pilar Blasco i Prim
Alcaldessa de Santa Cristina d'Aro



ENTRANTS
CARGOLS DE MAR AMB GAMBES I ESCAMARLANS
PERE BRULL I PASTO
INGREDIENTS

Per A cinc persones:
• 2 kg de cargols > 1/2 kg de gambes i 1/2 kg de escamarlans· 1 cabeça d'alls
• julivert· sal • pebre > tomàquet· arnetlles > pa fregit· vi ranci
• 2 fu lles de llorer.

RECEPTA
Es bullen els cargols amb les fulles de llorer 1/4 d'hora, mentrestant es fa la picada

amb el julivert el tomàquet les ametlles el pa fregit i el vi ranci.
Quan està a punt es posa a la cassola tot junt amb les gambes i escamarlans, es

cobreix d'aigua, es rectifica de sal i pebre, es deixa bullir cinc o deu minuts.

«PANQUEQUE» DE FORMATGE
MONTSERRAT SALA ALBERTI
INGREDIENTS

Per a 12 «Panqueques»:· 600 gr de formatge hawarti > 300 gr de farina
• 350 cc de llet· 3 ous > mantega> 3/4 de kg de tomàquet pelat
• sal· pebre > sucre > llorer > orenga· 2 cebes mitjanes.

RECEPTA
Per a la pasta del «Panqueque» es posa farina, llet, ous, un pols de sucre i sal, tot

barrejat amb el «rninipirner» i es posa de mica en mica a la paella molt calenta, untada de
mantega. Quan és cuit per una cara es tomba per l'altra, com si fos una «crêppe». Es deixa
refredar. Per al farcit, es talla el formatge en trossos llargs i s'enrotlla amb la pasta.
Per a la salsa es fa un sofregit de ceba tallada molt petita, tomàquet, orenga, pebre i
llorer.

Es tira el sofregit sobre la pasta i es posa al forn uns vint minuts.



ESCALIVADA I ANXOVES
ADORACION PRIETO
INGREDIENTS

• Pebrot vermell • albergínies· cebes > anxoves.

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.

TARTA DE SALMÓ AMB ESPÀRRECS
JEANNINE ZUKOWSKA MONTERO
RECEPTA

En un atuell alt i estret, posar-hi dos litres d'aigua amb una cullerada de sal.
Posar-ho tot a bullir, afegir els espàrrecs amb les puntes enlaire, coure uns deu minuts.
Eixugar-los sobre un drap sec. Tallar la meitat a trossos.

Eixugar bé els filets de salmó, després d'haver tret totes les espines, tallar els filets a
talls petits.

Posar-los en una safata amb els trossos d'espàrrecs, el pebre verd, els dos tipus
d'olis, el suc de la llimona, el sucre i la sal.

Barrejar bé i posar a la nevera unes 2 hores. Desmotllar i adornar amb la resta
d'espàrrecs.

TERRINA DE PEUS DE PORC AMB AMANIDA DE CIGRONS
ROSA M. GALLART I REIXAC
INGREDIENTS

• 6 peus de porc> 1 pebrot verd· 1 pebrot vermell • tomata > julivert
• menta fresca> sal • cigrons.

RECEPTA
Es couen els peus, es desossen i es tallen a trocets.
Es fa una bresa amb els pebrots i la tomata, es pica el julivert i la menta fresca i es sala.
La meitat de la bresa es barreja amb els peus i l'altra part amb els cigrons, que

s'hauran cuit abans.
El motlle es forra amb paper film, que sobresurti, s'omple amb els peus preparats i

es posa a la nevera.



INGREDIENTS
• 1 kg de pebrots > 1 kg d'albergínies s 1 ceba gran· 150 gr de mantega
• oli > 12 ous > 1 crema de llet.

MOUSSE D'ESCALIVADA
VICTORIA VIGO

RECEPTA
Netejar i pelar els pebrots i l'albergínia escalivada. Fregir la ceba amb la mantega

i l'oli, tallar-la fina i afegir-hi el pebrot i l'albergínia.
Barrejar-ho tot, tirar els ous i la crema de llet. Passar-ho pel túrmix i rectificar de sal.
Posar-ho al bany maria durant una hora i mitja o dues.

ARRÒS AMB GAMBES I CAVIAR
MARIONA PRAT
INGREDIENTS

Per a 4 persones.
• 800 gr d'arròs cuit de gra llarg· 1 pot de 50 gr de caviar vermell
• 1 pot de 1/2 kg de pinya al natural· 300 gr de gambes petites pelades i cuites.
Per a la salsa:· maionesa> ketchup· Perrins • Whisky

RECEPTA
Es barreja l'arròs amb el caviar, si talla la pinya, i les gambes. Es serveix amb la

salsa rosa.

CÒCTEL DE GAMBES
PAQUITA ESTEVE PORTES
INGREDIENTS

Per a 4 persones.
• 200 gr de gambes pelades > 2 dec! de salsa de maionesa molt consistent
(feta amb: 1/4 di d'oli, un rovell d'ou, 1 culleradeta de mostassa, sal i pebre)
• 1 cullereta de ketchup· 1 cullereta de conyac· una mica de pebre de cayena
• 8 fulles d'enciam.

PREPARACIÓ
Posar en remull les cues de gambes amb el conyac durant uns minuts.
Fer la maionesa i afegir-hi el ketchup i el pebre de Cayena a les gambes i el conyac.
Cobrir l'interior de les copes amb les fulles d'enciam i omplir-les amb les gambes.
Servir fresc.



BRANDADA DE BACALLÀ
M~ ROSA PRIM DE POUJARNISCLE

INGREDIENTS
Bacallà sense espines > patates > crema de llet > per cada 100 gr de bacallà una
patata mitjana

RECEPTA
Es posa el bacallà en aigua freda a bullir. Quan arranca el bull es tanca el foc ( no

deixar-lo bullir). Es treu de l'aigua. En aquesta mateixa aigua s'hi posen les patates. Un
cop cuites les patates es xafen i barregen amb el bacallà. S'hi afegeix crema de llet fins
que es begui. Es pot gratinar o adornar amb julivert.

GASPATXO
PILAR BLASCO I PRIM

INGREDIENTS
• 1 kg de tomates madurs > 2 cebes grosses > 1 cogombre· 2 dents d'all
• 1 pebrot verd· 1 pebrot vermell • 2 llesques de pa de pagès> oli
• vinagre s sal· aigua.

RECEPTA
Tallar les verdures a trossos i passar-les a un recipient per a triturar juntament amb

les llesques de pa remullades amb un raig de vinagre, la sal, els all i l'aigua fins quasi
cobrir les verdures.

Triturar-ho tot bé i passar-ho pel colador xinès. Rectificar de sal.
Es pot acompanyar amb trossets de pa fregit, trossets de ceba, de tomata, de

cogombre, etc, ..
Si no és prou fred s'hi poden afegir glaçons a l'últim moment.



RAP ALLACOSTAT
MIREIA SALA

INGREDIENTS
• Rap· pebre vermell· 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

vint minuts.
Desprès de cuit deixar refredar completament, acompanyant amb salsa maionesa.

TENDRES AMB BOTIFARRA A L'ESTIL D'EN PERE SILLER
XAVI ROVIRA

INGREDIENTS
• 4 cebes mitjanes> 4 alls • ol i d'ol iva > 1/2 tranc de canyella· sal > pebre
• 1 kg de mongetes tendres· 1 cotxe per anar a Prats de Lluçanés a comprar
1 botifarra de carn crua a Cal Manco (Dilluns tancat) i 300 gr de formatge ratllat
de Cal Pastelera (dilluns també és tancat)

RECEPTA
En una olla amb aigua bullint s'hi escalden durant deu minuts les mongetes

prèviament triades però sensepartir per la meitat. Un cop passataquest temps, s'enretiren
del foc i es deixa l'olla tapada.

En una cassola a foc lent es va daurant la ceba tallada a mà en trossets ben petits,
juntament amb el 1/2 tranc de canyella, quan la ceba ja s'enrosseix i té aspecte de
vidre glaçat, s'hi afegeix la carn de la botifarra que haurem esbudellat i desfet ben
esmicolada, es daura ben poc a poc però sense que s'arribi a torrar.

S'hi afegeixen tres cullerades de tomàquet ratllat i quan aquest s'hagi fregit bé, s'hi
afegeixen 30 ci de crema de llet, es remou per amorosir la crema i s'enretira del foc.

Ara és el moment de barrejar les mongetes que haurem escorregut i deixat refredar
i la carn de la botifarra rostida, tenint cura que les mongetes no se'ns trenquin.

Cobrirem la barreja amb el formatge ratllat de Cal Pastelerai enfornarem per gratinar-ho.
S'acompanya amb un bon vi i una millor companyia.



SARSUELA ( PLAT TíPIC CATALÀ)
PILAR GUIRADO IRUELA
INGREDIENTS

• Pebrot· ceba > all • tomàquet· carquinyoli· julivert· calamar> cloïsses
• musclos > gamba o escamarlà· peix de roca • oli d'oliva= sal· vi blanc.

RECEPTA
En una olla es fa un brou dels caps i cues dels peixos, deixant bullir uns vint minuts.

En una cassola es posa l'oli, quan està calent s'hi tira el pebrot, la ceba i la tomata.
Quan està a punt, afegir el calamar, deixant que cogui una estona, tot seguit les cloïsses,
els musclos i el vi. Esperem que redueixi i seguidament hi tirem el brou, el peix ben
col.locat, les gambes i la picada d'all i julivert i carquinyoli, deixem bullir deu minuts,
tapar i deu minuts més de repòs.

BACALLA AMB PANSES, PINYONS I OU DUR
FRANCESCA ESTEVE AYATS
INGREDIENTS

• Bacallà· panses· pinyons· ous > farina> ceba > sal· tomàquet
• alls > oli d'oliva.

RECEPTA
S'enfarina el bacallà prèviament remullat i es fregeix en una cassola de terrissa,

quan és cuit es treu i es reserva. Amb el mateix oli s'hi fa un sofregit de ceba, all i una
mica de tomàquet, s'hi tiren les panses i pinyons que hem tingut en remull unes hores
abans. Desprès s'hi posa l'aigua, el bacallà i els ous partits per la meitat. S'ha de deixar
coure tot plegat 10 minuts més.

PATATES BRAVES
CRISTINA BALLETBÓ BADIA
INGREDIENTS

• Patates· alls > oli > pebre negre· sal· bitxos.

RECEPTA
Bullir3 Ó 4 minuts les patates amb 2 Ó 3 bitxos, fregir-les fins que quedin daurades,

posar-hi pebre negre i sal.
Una vegada estan fredes es posa la salsa d'allioli.



SíPIA AMB PÈSOLS

NATALIA CASAS
INGREDIENTS

• Sípies· pèsols

RECEPTA
Sofregit: ceba, julivert, tomàquet i all trinxat
Picada: ametlles, safrà i torrades.

CARGOLS AMB CABRA ,
TERESA CASAS CASTELLO
INGREDIENTS

• Cargols· cabra- tornàquets- ceba- pastanaga= ametlles> safrà> pit de porc.

RECEPTA
Bulliu els cargols i escorreu-los.
En una paella amb llard, 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.

PEBROTS DEL PIQUILLO FARCITS DE RAP

ÀNGEL PARETA I PILI SALA
INGREDIENTS

• Pebrots de piquillo > rap > vi blanc> ceba > pastanaga· crema de llet.



BRAS AMB SALSA DE TÀPERES
LEOCADIA ANTÚNEZ CERRO
INGREDIENTS PER A LA SALSA

• 1 pot petit de tàperes > 2 grans d'alls pelats > 2 rovells d'ou bullit
• 1 cullerada de vinagre· 1/2 got d'oli > un manat de julivert.

PREPARACiÓ
Batre tots els ingredients a la picadora fins a obtenir una salsa.

INGREDIENTS PER A LA MASSA DEL BRAS
• 1/2 kg de carn de vedella picada· 100 grode pernil dolç tallat a tires> 4 ous durs
• olives sense pinyol tallades a bocinets· 2 pebrots vermells tallats a tires
• 2 cebes ratllades > 4 tomàquets sense pelar > 1 kg de patates.

PREPARACiÓ
Esfregeix la ceba, el tomàquet i la carn en una paella amb oli. Una vegada fet el

sofregit se li afegeixen dos rovells i es deixa refredar la barreja. Mentrestant es bullen
les patates que han estat tallades anteriorment en rodalies de 2 cm de gruix amb aigua
i sal. Quan estiguin toves es reparteixen sobre un drap i es xafen amb el corró (rodillo)
fent una pasta. Es reparteix en el centre i de costat a costat el sofregit. AI damunt,
s'afegeix el pernil dolç, els pebrots, les olives i l'ou que quedava.

S'enrosca el drap per formar el braç i es cobreix amb la salsa de tàperes. Es pot
adornar el plat amb bocins de pebrot, olives i ou picat.

PATATES FARCIDES DE SALMÓ FUMAT
ROSANA TORRES I RAIG
INGREDIENTS

• 6 patates> 100 gr de salmó fumat - 1/2 ampolla de crema de llet> sal· pebre.

RECEPTA
Bullir les patates. Buidar-les per dintre i barrejar amb trossos de salmó fumat i la

crema de llet.
Salpebrar i posar al forn 5 minuts.
Servi r tebi.



GUACAMOLE
M~ROSA BLASCO I PRIM
INGREDIENTS

• 1 alvocat gran per persona> 2 cebes mitjanes > 2 tomates grosses i madures
• 2 guindi llas en vinagre· el suc d'una llimona· 1 paquet de «tortitas de maiz
mexicanes»

RECEPTA
Pelar les tomates i treure les granes, i les cebes. Tallar a daus.
Pelar i treure els pinyols dels alvocats. Fer un puré amb una forquilla. Tallar les

guindilles fines.
Servir els ingredients per separat, en diferents bols, per barrejar al gust. Servir amb

les "tortitas mexicanas".
Nota: Amanir el alvocats amb sal i el suc d'una llimona.

ALVOCATS FARCITS
PAQUITA ESTEVE PORTÉS
INGREDIENTS

• 4 alvocats > 10 nous > 4 cullerades grans de nata
• 2 cu lIerades (de les de cafè) de mostassa> el suc d'una llimona
• unes olives negres> sal • pebre.

RECEPTA
Partir en dues parts els alvocats i buidar-los. Posar la polpa i tots els ingredients en

un recipient i passar-los per la batedora, fer una pasta ben fina i farcir-los.
Servir fred.



SEGONS'
CARME SOLER ROSSELLÓ
INGREDIENTS

• 1 1/2 kg de conill· 1 ceba grossa> 2 tomates madures > 4 grans d'alls grossos
• oli • farina· sal.

RECEPTA
Estalla el conill a talls petits, s'hi posa sal i una mica de farina i es fregeix en una

paella amb força oli. Un cop fregit es treu de la paella, l'oli es cola i es posa dins d'una
olla, on s'hi fa el sofregit de ceba i tomata.

Quan el sofregit està fet s'hi tira el conill i una mica d'aigua i es posa al foc.
En un morter es fa un allioli negat i quan falten uns 5 minuts perquè el conill sigui

cuit, es tira a l'olla.
Aquest plat s'ha de cuinar un dia abans perquè sigui bo
Tot s'ha de fer a foc molt lent.

CUIXES DE GALL DINDI FARCIDES AMB GAMBES

JOSEP DEULOFEU
INGREDIENTS

Per a quatre persones
• 4 cuixes d'indiot farcides pel vostre carnisser· 1 ceba tallada petita
• 2 cabeces d'alls pelats > 100 gr de pernil salat> 1 tomàquet· xocolata
• farigola> sal· oli.

RECEPTA
Agafarem les cuixes, les salpebrerem i les deixarem daurar en una paella. Un cop

daurades, les reservem i amb el mateix oli farem un sofregit amb la ceba, els alls i els
talls de pernil salat.

En un cassó amb oli, fregir els caps de les gambes, flamejar el rom, afegir una mica
d'aigua i la xocolata. Coure 5 minuts i colar.

Un cop fet el sofregit i el suc de les gambes, afegirem les cuixes. Ho rectifiquem de
sal i pebre al nostre gust.

A foc lent, ho deixem coure tot junt.



VEDELLA AMB SALSIFINS

ANNA FERRER XIRGU
INGREDIENTS

• Vedella· salsifins > ceba > alls > oli > sal· pebre > ametlles> pa torrat.

RECEPTA
S'agafa un tros de vedella, s'hi posa sal i pebre.
En una cassola amb un raig d'oli es fa daurar la carn fins que agafi color. Tot seguit

posar 2 cebes, 2 cabeces d'alls i una mica d'aigua. Deixar coure una hora, a la meitat
de cocció posar una copa de vi blanc.

Ja cuita la carn es talla a rodelles i es posa en una cassola. Passar la salsa per la
batedora i tirar per sobre de la vedella.

Després agafar els salsifins enfarinats i fregir-los que quedin una mica rossos i po-
sar-los amb la vedella.

Fer una picada amb alls, ametlles i un tall de pa torrat, posar la picada escampada
per sobre els salsifins i la carn, cobrir-ho tot amb aigua i que faci xup-xup.

POLLASTRE AMB SAMFAI NA

MARIA ARBUSE SALA
INGREDIENTS

• Pollastre· ceba> tomata > pebrot> albergínia· carbassó= sal· pebre.

RECEPTA
Sofregir el pollastre tallat.
A part es sofregeix la ceba primer, afegint-hi el pebrot i la tomata. El carbassó i

l'albergínia es poden sofregir a part, perquè no es desfacin massa.
Un cop tot sofregit, s'ajunta en una cassola perquè arribi tot fent xup-xup al seu

punt de cocció.



POLLASTRE SENCER AL FORN
MONTSE CAMA MASSANA
INGREDIENTS

• 1 pollastre gran de pagès > carn de vedella > carn de porc > pits de pollastre
• ous durs· olives sense pinyol· bolets > all· julivert· greix de porc.

RECEPTA
Traiem els ossos al pollastre (tots) el salem i l'empebrem. Preparem un farciment

amb una mica de carn de vedella, de porc i de pit de pollastre, junt amb olives.
Amb aquest farciment s'omplen les cuixes i les ales. La resta de carn de vedella,

porc i pollastre es talla a verles i s'omple la resta del pollastre, posant a dintre els ous
durs sencers, els bolets i les olives. Secus l'obertura.

Col-Iocar el pollastre en una safata d'anar al forn, tot untat de greix de porc, a foc
moderat.

Deixar-ho rostir lentament i banyeu-lo de tant en tant amb el suc, perquè quedi
amb crosta.

Un cop veieu que està en el seu punt, - al cap de 2 hores de forn, més o menys - ,
el traiem.

POLLASTRE AMB TRIPA DE BACALLÀ
MARGARIDA COTS ROVIRA
INGREDIENTS

• 1 pollastre > 1/2 kg de tripes de bacallà > 1 ceba > 1 tomàquet· 3 grans d'all
Per a la picada: • arnetlles > pa torrar> pinyons· pebre negre.

RECEPTA
Posarem les tripes de bacallà dos dies en remull, les hi haurem de canviar l'aigua

freqüentment.
Sofregirem el pollastre i el retirarem del foc, aprofitar el mateix oli per a sofregir-hi

la ceba tallada fins que quedi daurada. Hi incorporarem el pollastre amb el tomàquet
i una mica d'aigua. El deixarem coure fins que el pollastre sigui tou.

Finalment posarem les tripes escorregudes i tallades junt amb la picada, uns deu
minuts més.



PEUS DE PORC AMB CARGOLS
MARGARITA PADROSA

VEDElLA AMB SALSA INDONESIA DE CURRY I ARRÒS
MILLY KARTODIKROMO
INGREDIENTS

• Vedella· pollastre> pernil dolç > truita> arròs > salsa de soja > curry.

RECEPTA
Fregir la vedella, no massa seca. Coure al vapor l'arròs i afegir-hi el pernil dolç,

el pollastre, la truita, tot tallat i barrejat.
Esserveix de guarnició amb la vedella.

INGREDIENTS
• Peus de porc> cargols> ceba - xocolata- vi > anís s sal- pebre> all· julivert.

RECEPTA
Bullir els peus, netejar i bullir els cargols.
En una cassola es fa un sofregit amb ceba, xocolata negra, una copa de vi, una

d'anís. Afegir un ros de farina, rectificar de sal i pebre i posar-hi una picada d'all i
julivert.

Esdeixa bullir tot plegat fent xup-xup.

FARCElLETS DE llOM AMB SALSA DE MOIXERNONS
ANTONIA MERINO CHICA
INGREDIENTS

• l.lorn > pernil dolç· formatge de fondre> paté > farina > ceba> tomàquet
• vi blanc > moixernons

RECEPTA
Estalla el llom de porc en llibrets, es col.loca un tros de pernil dolç, formatge de

fondre i una punta de «paté».
S'omple el llibret i es tanca amb un fustí, es passa per la farina, es fregeix i es

guarda l'ol i de fregi r.
Es fa un sofregit amb ceba i dues cullerades de tomàquet. Quan està fregit

s'introdueixen els llibrets, un got de vi blanc, un d'aigua, i es deixa coure durant un
quart d'hora.

S'afegeixen els moixernons i esdeixa coure entre un quart i mitja hora i es retira del foc.



POLLASTRE AL CAVA

MARIONA PRAT
INGREDIENTS

Per a 4 persones:
• 1 pollastre> 200 cc de crema de llet> 200 cc de cava> 250 gr de xampinyons
• 50 gr de mantega· 2 cullerades d'oli > una cullerada de farina
• 1 copeta de Cointreau· 1 llimona· sal • pebre.

RECEPTA
Estalla el pollastre amb vuit talls, s'hi posa sal i pebre. Dora amb la mantega i l'oli

i posar-lo a la cassola. A la mateixa paella daurar la farina fins que tingui color, afegir-
hi el cava i el Cointreau i el suc de 1/2 llimona. Remenar bé i posar a sobre del
pollastre.

Afegir els xampinyons amb el suc de la llimona. Tapar la cassola i deixa coure a foc
suau fins que estigui tou.

Espot acompanyar d'arròs blanc.

BOTIFARRA DOLÇA AL FORN

PAQUITA PORTÉS
INGREDIENTS

Per a 4 persones:
• 4 botifarres dolces > 4 pomes de Girona· 1 llimona ( suc i pela)
• 1/2 canó de canyella· 1 gotet de garnatxa· oli (o greix)· aigua.

RECEPTA
Punxar les botifarres.
Pelar les pomes, tallar-les en quatre talls, treure les granes i ruixar-les amb el suc de

la llimona.
Posar en una safata al forn, l'oli, les botifarres, la llimona, canyella, garnatxa, la

pela de la llimona i per últim l'aigua tèbia. Posar al forn i deixar coure poc a poc fins
que el suc hagi radiat. Servir calent.



LLOM DE PORC FARCIT

PILAR PORTÉS
INGREDIENTS

Per a 6 Ó 7 persones:
• 1 kg de llom de porc desossaten un sol tros, més aviat ample que estret
• 80 gr de pernil magre· 80 gr de molla de pa > all i julivert ( o una tòfona
mitjana)· 1 ou > 80 gr de greix de porc> 1/4 de litre de vi ranci o xerès
• 1 ceba mitjana > 1 pastanaga= 1 tomàquet gros s 1 fulla de llorer
• 1 brot de farigola s romaní· nou moscada> sal· pebre.

RECEPTA
Tallar el llom a llesques d'l cm de gruix però sensearribar fins al fons, que quedi

com un llibre, desprès tallar la meitat de les llesques, ( una sí una no ), deixant la
primera i l'última per poder tancar bé. Preneu els trossosde llom, el pernil, la molla de
pa escorreguda (que abans hem remullat amb llet) i retalls de la grassadel llom, l'all
i julivert (o tòfona) i passar-hoper la picadora ben fi. Afegir-hi l'ou batut, una mica de
vi, la ratlladuran de nou moscada, el pebre, la sal ( tingueu en compte que el pernil és
salat ).

Barrejar bé aquest farcit i omplir els espais entre llesca i llesca, donar-li la forma i
embolicar-lo amb paper blau engreixinat i posar-lo al forn dins d'una cassola o safata
de forn juntament amb la resta del greix, verdures i herbes aproximadament
1 1/4 h. no massacalent i mentre escou es ruixa amb la restade vi i s'afegeix una mica
de brou o aigua calenta perquè no secremi. Quan estàquasi cuit s'enretira el paper, es
pinta d'ou batut i s'hi escampa pel damunt una mica de mantega desfeta. Tornar-lo al
forn un moment per daurar. Deixar-lo refredar, tallar-lo en llesques esbiaxades i servir
en fred.

Bon profit, desprès de tanta feina ben segur que tindreu gana!!

MONGETES AMB BOTIFARRA DE PAGÈS

JOSEP PUJOLAR BARCELO
INGREDIENTS

• Botifarres elaborades amb carn de porc de pagèssenseconservants ni colorants.
• cansalada viada de porc ibèric> mongetes sequesdel ganxet
• oli d'oliva> llard de porc de pagès.

RECEPTA
Fregir les botifarres en una paella amb oli d'oliva i llard de porc a parts iguals, una

vegada fregides les botifarres, es retiren de la paella i es treu l'oli i el llard restant.
Ala mateixa paella es posa la cansalada de porc ibèric tallada a daus petits al foc,

fins que quedi la cansalada daurada. Una vegada tenim la cansalada al punt, s'hi
afegeixen les mongetes que prèviament han estat bullides i escorregudes. Passatstres
minuts de fregir les mongetes amb la cansalada, les tindrem a punt de servir-les,
acompanyades de la botifarra.



CASSOLA DE GAMBES AMB PATATES
MONTSERRAT lARENA PAZ
RECEPTA

Fregir les gambes amb ceba i pebrot vermell.
Bullir amb aigua i sal patates tendres petites i pelades, juntament amb els caps de

les gambes. Afegir al sofregit les patates i una mica d'aigua.
Tirar-ho a la cassola i afegir-hi els ous batuts.
Escampar-li pel damunt formatge ratllat i posar-ho a gratinar.

ROSTIT DE SENGLAR
MANOll JIMENEZ
INGREDIENTS

• 4 kg de senglar· cabeces d'all • 4 tu lles de llorer > farigola· sal· pebre
• 1 litre de vi blanc> 3 gots d'aigua > oli d'oliva.

RECEPTA
Trossejar el senglar amb sal i pebre. Fregir-lo amb l'oli i donar-li un parell de voltes.

Tot seguit afegir tots els ingredients menys el vi. Estorna a ofegar bé fins daurar una
mica. S'afegeix el vi i l'aigua i es deixa coure fins que el senglar sigui tendre, uns 30
minuts.

CARGOLS A L'ESTIL DE L'ÀVIA RAMONA
MARTA ROSÉS NOGUER
INGREDIENTS

• Cargols· oli > greix· cansalada viada> salsitxes> tornata > alls > ceba
• llorer.

RECEPTA
Esfan bullir els cargols amb una ceba i una fulla de llorer. Quan són cuits s'escorren

ben escorreguts.
En una paella amb oli i una cullerada de greix, es fa sofregir la cansalada viada

tallada a tallets molt petits i les salsitxes tallades a trossets. Quan està es treu i es
reserva. En el mateix oli s'hi tiren els cargols i ben a poc a poc es van passant per la
paella remenant contínuament. Quan la closca dels cargols és ben rosseta s'hi tira la
tomata, un xic de pebre i sal.

Esdeixa coure ben poc a poc fins que la tomata quedi reduïda i cuita. A última hora
es fa un allioli negat i es tira al damunt. Esdeixa coure uns dos o tres minuts i ja tenim
el plat fet.



GALTA DE PORC FARCIDA

M~ LLUïsA CONGOST
INGREDIENTS

• Galta de porc > bolets > ceba > porro > tomata= pastanaga· alls.

RECEPTA
Treure l'os de les galtes, farcir-les amb els ingredients.
En una cassola sofregir les galtes, daurar la ceba trossejada i afegir tomata.
Quan son cuites afegir una picada.

LLOMILLO CRISTINA

ROSANA TORRES I RAIG

INGREDIENTS
• 1 llom de porc de 2 colors de 1 kg lligat· 1 got de Martini blanc sec
• 4 pastanagues· 2 cebes grosses· 1 cabeça d'alls > 1 fulla de llorer
• 2 tomates pelades > oli d'oliva> sal· pebre.

RECEPTA
A l'olla a pressió posar com un cullerada no molt plena d'oli d'oliva ben calent.

Salpebrar elllomillo i posar-lo a foc fort. Quan estigui daurat es treu i s'afegeix a l'olla
la pastanaga tallada a rodelles de 1/2 cm i s'enrosseix bé. Es reti ra i s'afegeix la ceba
tallada fina i els alls fins que quedi tou. Després s'hi posa el llom, la pastanaga, el
tomàquet, el llorer i el Martini sec. Tancar l'olla i coure 10 minuts.

Deixar refredar una mica i tallar-lo no gaire prim. S'hi poden posar bolets, cebetes, ..
Aquest plat també es pot menjar com entrant, tallat prim i amb la salsa colada i freda.



POSTRES .
GELAT AMB GUSTOS
ANA GARCIA TORRES
INGREDIENTS

• 200 grode maduixes madures> 150 de sucre llustre « 500 gr. de nata
• 4 rovells d'ou> 150 gr de sucre > 1/2 I de llet· 150 gr de xocolata
• 500 gr de nata > vainilla· 125 gr de sucre.

RECEPTA
Netegeu les maduixes i passeu-les pel passapurès. Barregeu bé la nata amb el sucre

i després amb el puré de maduixes i poseu-ho a gelar.
Prepareu una crema anglesa, treballant els rovells d'ou amb el sucre, fins que la

pasta blanquegi, aboqueu-hi la llet bullent, 100 gr de xocolata desfeta al bany maria,
remenant fort poseu-la al foc, sense deixar de remenar, fins que arrenqui el bull, però
no la deixem bullir. Enretirem-la i continuem remenant-la un quants segons fora del
foc, deixem-la refredar, després col-laqueu-la sobre la barreja de maduixes i poseu-la
al congelador.

Barrejar la nata amb el sucre remenant bé i un pols de vainilla, i poseu-la sobre la
barreja de xocolata i desprès al congelador, tota la nit.

Bon profit.

FLAM D'OU
ANA GARCIA TORRES
INGREDIENTS

• 1/2 I de llet- 4 ous sencers més tres rovells> 200 gr de sucre> 1 pell de llimona
• 1 branqueta de canyella· nata.

RECEPTA
Bullir la llet amb la pell de llimona i la canyella, treure del foc i refredar, llavors es

cola i s'hi tiren amb la barreja dels ous i el sucre, posar en els motlles que estiguin
preparats amb el sucre cremat al fons. Coure al bany maria al forn, comprovar amb
una agulla de fer mitja el punt de cocció, si surt neta es que està cuit. Refredar i treure
del motlle. Espot guarnir amb nata i cireres.

Bon profit.



PASTís DE LLIMONA
NICO BIGAS MONTOllA
INGREDIENTS

• 1 pot de llet condensada· 2 llimones· 4 ous > 200 gr de galetes maria
• 50 gr de mantega· una mica de llet > sucre llustre.

RECEPTA
Triturar les galetes amb la batedora amb l'ajuda d'una mica de llet, afegir la mantega

i seguir batent fi ns aconsegu ir una pasta espessa.
Folrar amb la pasta un motlle untat amb mantega.
Batre els rovells d'ou amb la llet condensada, afegir-hi el suc i la ratlladura de les

llimones.
Batre les clares a punt de neu i afegir-les a la crema. Posar-ho tot en el motlle folrat

amb la pasta de galetes, espolvorejar amb llustre i posar al forn a daurar 20 minuts.

PASTís DE MARBRE
HllDE AlONSO

INGREDIENTS I RECEPTA: Pastisseria Alemanya.

PERES AL VI NEGRE
ANTONIA MERINO CHICA
INGREDIENTS

• Peres «blanquilles» no madures· vi negre· canyella > sucre.

RECEPTA
Pelar les peres. Posar-les a bullir amb vi negre, una canya de canyella i aigua, sucre

(una cullerada sopera per pera ), bullir fins que estigui a punt.



MOUSSE BOLERIANO
MARITZA RODRIGUEZ
INGREDIENTS

• 3 mides de llet evaporada· 3 paquets de gelatina Royal diferents gustos
• 3 llimones· sucre a gust > nata > maduixots per decorar.

RECEPTA
Liquar la llet evaporada per separat, 5 min e/u, col-lacar el sucre, quan està espessa

posar-hi la llimona i al final barrejar amb la gelatina, per separat i servir en copes
individuals, al final, posar una mica de nata a cada copa i un maduixot. Espot decorar
al gust d'un mateix.

PEU DE LLIMONA
MARISOL LORA VON
INGREDIENTS

Base:· 1 1/2 bol de farina > 150 gr de margarina· 2 Ó 6 cullerades d'aigua
Farcit:· llet condensada· 8 ous > llimona· 12 cullerades de sucre

RECEPTA
Base: Barrejar la farina i la mantega amb una forquilla, posar-hi l'aigua.
Farcit: Barrejar la llet condensada, els rovells i el suc de llimona al gust, barrejar i

farcir. A part batre les clares a punt de neu forta amb el sucre i unes gotes de llimona,
cobrir la pastís i fornejar a foc moderat fins que estigui la merenga.

Servir fred.

POMES Al XERÈS
VICTORIA VIGO
INGREDIENTS

• Pomes· xerès sec > ous > llet· canyella· sucre

RECEPTA
Espelen les pomes, s'hi treu el cor i s'hi posa a dins una cullerada de sucre (sopera).
Es bullen amb xerès, fins que la poma estigui tova, i el xerès caramelitzat. Quan

estiguin fredes, cobriu-les amb crema pastissera i decorar-les amb nata i cireres vermelles
confitades.



FLAM DE COCO

MONTSE SOLER ROGET-MONT
INGREDIENTS

• 100 gr de coco > 1 pot de llet condensada· 3 ous > aigua s sucre.

RECEPTA
Separar els rovells de les clares, amb els rovells s'hi posa la llet condensada, el

coco i l'aigua tot barrejat.
Es baten les clares a punt de neu i s'afegeixen a la barreja anterior.
Posar sucre cremat en una flamera i abocar-hi tota la barreja, posar-ho a coure al

bany maria uns 30 minuts.

PASTís DE FORMATGE
FINA CERVERA MARCH
INGREDIENTS

• Una terrina de forrnatge > 3 ous > 3 cullerades de maizena > 3 iogurts
• 7 cullerades de sucre.

RECEPTA
Batre tots els ingredients esmentats.
Un cop batut, col-lacar-ho en un motlle prèviament untat amb mantega. Es posa a

forn mig, durant uns 40 minuts.

PASTís «SELVA NEGRA»
MONTSERRAT PROVENSAL ROSELLÓ
INGREDIENTS

• 4 ous > 80 gr de farina> 45 gr de cacau> 1 cullerada de Royal
• 125 gr de sucre > 350 cc de nata > 150 gr de xocolata amb llet> Cointreau

RECEPTA
Es fa un pa de pessic amb els ous, la farina, el cacau, el Royal i el sucre.
Quan és fred es parteix per la meitat i s'hi posa la nata muntada al mig. Es tapa i

s'acaba de cobrir amb nata a dalt i als laterals.
Es ratlla la xocolata i s'escampa per sobre la nata.



BESCUIT CLASSEJAT AMB XOCOLATA CALENTA
ELENA KOSIDLO
INGREDIENTS

• 1/2 litre de nata llquida > 4 rovells d'ou • 4 clares > 300 gr de sucre
• un raig de vainilla líquida

RECEPTA
Muntar la nata, batre les clares a punt de neu, seguidament afegir el sucre, els

rovells d'ou i el raig de vainilla líquida.
Seguidament, es barreja amb la nata.
Posar al congelador.
Es pot acompanyar amb xocolata calenta.

RUSS
'-JAUME I SONIA

INGREDIENTS
• Bescuit de crocant· mantega muntada· trufa cuita

RECEPTA
Es banya amb almíbar la capa de bescuit, s'hi posa la trufa cuita per sobre, ben

estirada, es banya una altre capa de bescuit amb l'almíbar, i s'hi tira la mantega muntada
per sobre i per acabar, es cobreix de crocant per sobre.

Tallar a racions petites.

DELíCIES DE FRUITES DEL TEMPS
AITOR TENDERO
INGREDIENTS

• Pasta de full· crema > fruita natural.

RECEPTA
Cobrir de crema la pasta de full, posar tres fruites netes i pelades sobre la crema i

abocar-hi gelatina pel damunt.



TRUFES
uuïsx CONGOST
INGREDIENTS

• Xocolata> mantega· nata> fideus de xocolata > cognac > rovell d'ou.

RECEPTA
Es barreja tot, es posa una estona al congelador fins que estigui a punt de treballar,

es fan boles que es passaran pels fideus de xocolata.

BRAS DE GITANO DE CREMA AMB XOCOLATA CALENTA
M!!ROSA NOGUER jou
INGREDIENTS

• 3 ous > 100 gr de sucre > 100 gr de farina· 1 cullerada de Royal
• ratlladura de llirnona > xocolata= mantega· sucre glas
Crema:· 100 gr de sucre> 3 rovells d'ou> 1/4 de litre de llet
• 2 cullerades de maizena.

RECEPTA
Per fer la massa del bras de gitano es barregen els rovells d'ou amb el sucre. Es

remena ben remenat fins que la pasta agafi un color blanquinós. Haurem barrejat la
farina i el roval. La tirarem als ous i ho barrejarem tot plegat a poc a poc.
Muntarem les clares dels tres ous a punt de neu amb un pols de sal. Ratllarem la
llimona.

Desprès clares i llimona ho tirarem a la pasta però de mica en mica, i amb una
espàtula de fusta ho farem sempre de baix a dalt amb molta cura.

A la safata del forn hi posarem un paper parafinat untat d'oli per les dues cares. A
sobre hi tirarem la pasta i l'escamparem de manera que agafi el mateix gruix. Procurarem
que no quedi massa gruixuda. Ho posarem al forn uns 8 minuts a 200 ó 220 graus.

Quan està i ja és una mica freda es posa sobre el marbre i es treu el paper. Es tapa
amb un drap perquè no perdi humitat.

Quan és freda es farceix amb la crema i es cargola donant-li forma de bras. Sucre
glas per sobre.

Amb la xocolata, la mantega i un xic d'aigua es fa la xocolata desfeta.
Es talla el bras a rodelles i s'hi tira la xocolata per sobre (sempre calenta)



POSTRE PAlMITA
LORENA DELUPI ROSS
INGREDIENTS

• 1/2 kg de melindros· 1 preparat de crema catalana (o natilla)
• un got de vi moscatell.

RECEPTA
Mullar els melindros amb el moscatell i posar-los al fons d'una safata. Preparar la

crema catalana i tirar-la ben calenta sobre els melindros.
Quan encara estigui tèbia es cobreix amb nata muntada o amb xocolata fosa.
Posar-ho a la nevera i servir-ho ben fred.

TARTA GElADA BRASllEIRA
MARISOL LORA VON
INGREDIENTS

• 1 pot de llet evaporada> 3 ous > 1 pot de pinya a daus > 150 gr de mantega
• 1 tassa de sucre > 1 tassa de nous picades > 20 galetes de vainilla fetes pols
• 2 paquets de gelatina de pinya que es dissolen en el suc de la pinya.

RECEPTA
Batre la mantega fins que estigui ben cremosa, afegir-hi el sucre i els ous d'un en un

i seguir remenant. A part batre la llet fins que dobli el seu volum, afegir-hi la gelatina ja
dissolta i seguir remenant. Barrejar les dues preparacions i afegir-hi la pinya. Posar
mantega en un motlle, enfarinar-ho amb la pols de galeta perquè no s'enganxi, posar-
hi la preparació, estendre-la, posar-hi una capa de nous i a sobre una de galetes, ...
s'acaba amb una galeta i es posa a la nevera.



a-

M DE
CUINA CASOLANA



*
*



medicina interna
traumatologia

cirurgia' raigs x
visites a domicili

centre veterinari

Dra. LI. Plandiura i Celma / Dra. A. Granolleras i Castelló
Dr. J. A. Albó i Albertí

Horari: De 11:00h a 13:30h / De 18:00h a 20:30h
Urgències 24h - Tel. 972 82 20 25

CI. Sant Pere, 8/ 17220 Sant Feliu de Guíxols

Pau Casals, 26-28
Tei. 972 83 32 88 (Contest. autom.)
Tei. i Fax 972 83 73 13 (Almaeén)

17246 STA. CRISTINA D'ARO (Girona) SPAIN

DISTRIBUCIÓ DEL FRED, S.A. Ctra. de Girona a St. Feliu de Guíxols, km. 30,160
Tel.-Fox 972 83 82 05

17246 STA. CRISTINA D'ARO (Girona)

Frigorífics ¡)ISFREQ)
Ctra. Girona, 97

Tel. 972321223 (Contest, autom.)
Fax 972 82 00 71

17220 ST. FELIU DE GUíXOLS

Agraïm la col.laboració de

• Excel.lentíssim Ajuntament
de Santa Cristina

• Associació de Comerciants i
Industrials de SantaCristina d'Aro

MaquinàriaHostaleria
FredComercial

AireCondicionat
MobiliariINOX

ExtracciódeFums
MobiliariInteriori Terrassa

ServeiTècnicPropi
GeNERAL MOSTueRA GUIXOUIICA

Ctra. Palamós, (cant. el Bailén, 26)
Tei. 972 82 21 58 - Fax 972 82 0319

17220 SANT FELIU DE GUíXOLS

PASTISSERIA - SALÓ DE TÉ~
DOLÇ PAKADIS

C/. Mn. Cinto Verdaguer, s/n
Tel. 972 81 66 07 / PLATJA D'ARO--

I~ RESTAURANT

. MasCalvet
ESPECIALITAT EN CUINA CATALANA

O"l\1\~~. Enric Gallega
y, o. C/. Teulera, 143 / Tel. 972 83 72 35

17246 SANTA CRISTIN~ D'ARO (Girona)

CLAVAGUERA
CEN,TRE DE JARDINERIA

c/. Eres,36 / Tel. 972 32 Ol 19 - Fax 972 82 Ol 21
17220 SANT FELIU DE GUíXOLS (Girona)

• Ràdio Santa Cristina
• Súper Stop
• Súper Mini Pijuan
• Art i Flora

CAFÈS ROU RA, S.A.
CI. Sta. Teresa, 24

Tel. 972 32 05 48 - Fax 972 82 01 94
SANT FELIU DE GUíXOLS
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