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~fa nou anys que gaudim de la Mostra de Cuina
Casolana. En nom propi i de l'Ajuntament vull felici-
tar totes les persones que ho fan possible: primer, les
cuineres i cuiners, això de cuinar des de casa més de
trenta racions, us asseguro que no és gens fàcil, però
tot ho és quan es viu des de la il.lusio i l'alegria que
els convidats ho disfrutaran i passaran una estona
inoblidable; a més de poder cuinar aquests plats des-
prés a casa, gràcies a les receptes d'aquest llibret. Als
convidats també vull agrair-los la seva presència, sen-
se ells tampoc seria possible la mostra. I per suposat
encoratjar un cop més a les persones que es posen al
capdavant per organitzar aquesta festa. La seva de-
dicació perquè no falti cap detall, el seu interès per-
què tots ens ho passem realment bé.

Gràcies a totes i a tots, i animar-vos a seguir cuinant
així de be, conservant una de les essències més va-
luoses de la nostra cultura empordanesa.

L'Alcaldessa
Pilar Blasco i Prim
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MONTSERRAT LORENA PAZ
PASTÍS DE PATATES

INGREDIENTS:
. 1 paquet de puré «Magí» . 150 gr de pernil dolç . 1 paquet de tranchetes . formatge ratllat
. mantega

RECEPTA:
Es posen a bullir dos gots d'aigua en un pot amb mantega i sal.
Quan es treu del foc s 'hi tiren dos gots de llet.
Afegir els dos paquets de puré i barrejar bé. Posar en una safata de forn una capa de puré,
pernil dolç i el formatge,
Fer una altra capa de puré. Tapar amb formatge ratllat, mantega i gratinar-ho.

LO RE NA DELUPI ROSS
PASTÍS DE VERDURES

INGREDIENTS:
·3 carbassons· 5 pebrots verds· 2 cebes· 4 patates mitjanes· una dotzena d'ous

RECEPTA:
Fregir, en paelles separades, les verdures tallades petites. Fer tres truites de 4 ous cadascuna
amb els carbassons i la meitat de la ceba, les patates amb l'altra meitat de la ceba i la tercera
amb els pebrots.
Fer un pastís amb les truites posant la de patates a la base. Al mig de cadascuna posar-hi
maionesa i per sobre també.
Escalfar el forn i posar-hi el pastís uns deu minuts.
Es pot servir fred.

MARC REGINCÓS I DAUSA
ESCRITA A LA CASSOLA AMB PATATES

INGREDIENTS:
. escrita . patates . tomates . alls . julivert . allioli . oli . sal . pebre . brou de peix

RECEPTA:
En una cassola amb oli calent, rossegem l'escrita i la guardem.
En el mateix oli, fem un sofregit d'alls i julivert i tomata. Finalment afegim les patates i
remenem. A continuació, incorporem el brou de peix i ho fem bullir.
Quan les patates estiguin mig cuites, s'hi afegeixen els trossos d'escrita.
Finalment s'hi tiren unes culleradetes d'allioli.



ANNA FERRER I XIRGU
CARGOLS AMB ESCAMARLANS

INGREDIENTS:
. cargols . escamarlans . ceba . tomata . herbes aromàtiques . oli . sal . pebre
. ametlles torrades . pinyons . xocolata

RECEPTA:
Primer bullir els cargols amb herbes aromàtiques.
Fregir els escamarlans amb oli d'oliva i després els separem de la cassola.
Amb el mateix oli s'hi fa un sofregit de ceba i tomata. A continuació posar els cargols a la
cassola remenar-ho tot molt bé i afegir-hi els escamarlans i la picada. Fer coure una estona.
Després ja es pot servir.

ANNA PUIG I TURRÓ
FAVES OFEGADES

INGREDIENTS:
Per a 4persones
. I kg de faves . 100 gr de cansalada amb pebre . 200 gr de botifarra negra . 100 gr de xoriço
. I ceba· 2 grans d'alls' I branqueta de menta' I branqueta de marduix' oli· sal

RECEPTA:
En una cassola s 'hi posa una mica d'oli i quan és calent s 'hi tiren els alls i la ceba ratllada, la
cansalada, el xoriço, la botifarra a trossets petits, la menta i el marduix. Se sofregeix sense que
agafi massa color, després s'hi tiren les faves i la sal. Es tapa la cassola i es remena de tant
en tant i es deixa coure 30 minuts.

AMANDA PI I TE]EDOR
SEITONS AMB ALL I JULIVERT

INGREDIENTS:
. seitons' all . julivert· vinagre· sal : oli d'oliva

RECEPTA:
Netejar els seitons traient l'espina. Posar-hi sal i deixar-ho en vinagre tot el dia.
Netejar-los un per un i es posen en un recipient coberts amb oli d'oliva, afegint l'all cru i el
julivert a trossets petits.



Ma ROSA BLASCO I PRIM
ESQUEIXADA DE BACALLÀ

INGREDIENTS:
· bacallà esqueixat· tomata natural ratllada· oli d'oliva verge· ceba· pebrot vermell
· julivert . olives negres

PREPARACIÓ:
Es col·loca la tomata al plat. Després el bacallà i es decora amb la resta. El pebrot es talla a
cuadrets.

PIlAR BLASCO I PRIM
SALMÓ MARINAT A LES FINES HERBES

INGREDIENTS:
· salmó fresc· romaní, fonoll, farigola i d'altres herbes (segons gust) . oli d'oliva verge
·pebre . alls

RECEPTA:
Es col.loca el salmó al plat, tallat fi. Amb un pinzell es pinta amb l'oli d'herbes que l'haurem
preparat, a ser possible, uns dies abans. El moment abans de servir s'hi poden tirar, si es
desitja, unes gotes de llimona. També es pot decorar amb tàperes.
L'oli d'herbes es prepara així: en un pot de vidre s'hi posa l'oli, el pebre, uns quants alls, i les
herbes al gust. Es deixa macerar uns quants dies a temperatura ambient.

Ma ROSA PRIM I POUJARNISCLE
SÍPIA AMB ESCAMARLANETS

INGREDIENTS:
· sípia . escamarlans . ceba . sal . pebre . una copa de conyac

RECEPTA:
Es posa una cassola al foc, amb una mica d'oli. S'hi passen els escamarlans i es retiren.
Després s'hi posa una bona quantitat de ceba tallada a llunes i es dóna una volta que quedi
transparent, tirant de seguida la sípia tallada a trossets (sense tinta). S'hi tira també una copa
de conyac. Es fa coure tot junt fins que la ceba queda convertida en salsa. Quan ja ho dónes
per cuit, hi tires els escamarlans i als cinc minuts està preparat per servir.
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ABEL ESPINOSA / ADRIAN BUCKLEY
JOSEP Ma SANICEAS
EMPANADA DE SARDINES

INGREDIENTS:
Per a 8persones
750 gr de farina de blat· 30 gr de llevat· 50 gr de mantega· 200 ml d'aigua
. 800 gr de sardines fresques petites· 750 gr de cebes
·200 gr de pebrots vermells i verds' 100 gr de tomàquet· oli d'oliva· sal

RECEPTA:
Netejar i treure les escates de les sardines. Treure les espines i la cua, salar per la ventresca
i reserveu-les.
Talleu les cebes i els pebrots a talls no massa petits. Sofregir a foc lent fins que quedi tova,
afegir-hi tomàquet pelat tallat en forma de daus.
Per preparar la massa es posa la farina en un bol gran. Fem com una mena de volcà, al mig
posant la mantega desfeta, i es barreja afegint el llevat dissolt amb una mica d'aigua tèbia. Es
treballa la massa afegint la resta de l'aigua.
Es deixa en repòs en un lloc a temperatura moderada, el temps que faci falta, fins que
augmenti el seu volum al doble. Tot això tapat amb un drap i que no hi hagi corrent d'aire.
Un cop tenim la massa a punt, l'estenem a sobre del marbre, fins aconseguir dues làmines
més grans que la safata, prèviament untada amb oli.
Emmotllarem la làmina a la safata i, a sobre, col.locarem una capa de sofregit, les sardines i
una altra capa de sofregit. Col.locarem la segona làmina tapant tot el contingut.
Per ajudar els laterals unirem les dues làmines i reservarem les restes de massa.
Amb aquestes restes de massa es faran uns tipus de palets per decorar la part superior i fer
uns quadrats. Es fa un forat a la tapa de la mida d'una avellana perquè no s'infli.
Es cou al forn durant 50 minuts a 200 graus.
Es pot menjar freda o calenta.

JOSEP PÉREZ I PLANELLES
SALADE NIÇOISE ( AMANIDA DE NIÇA )

INGREDIENTS:
Amanida verda variada amb fantasia i imaginació.
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MANOLl ]IMENEZ
PÚDING DE PATATA

INGREDIENTS:
Per a quatre persones
· 1 kg de patates· 4 ous· 2 llaunes de tonyina· una llauna d'olives· mantega· llet
· 1 pot de tomata . maionesa

RECEPTA:
Es couen les patates i es passen pel passapurés amb mantega i llet. S'estén el puré afegint-
hi els ous durs picats, la tomata i la resta d'ingredients.
S'enrotlla cobert de maionesa i s'adorna al gust.

ROSER GUIX I GUASCH
PATATES A L'ESTIL ALEMANY

INGREDIENTS:
· patates . maionesa . ceba . petits cogombres agresdolços . iogurt . cebollins . mostassa

RECEPTA:
Fer bullir les patates amb la pela, deixeu-les refredar i talleu-les a rodanxes fines, cobriu-les
amb salsa maionesa, a què se li afegirà la ceba, els cogombres la mostassa i el iogurt.
Adorneu-ho amb cebollins.

ÀNGEL PARETAS I PILAR SALA
SÍPIA DE PALAMÓS AMB PÈSOLS
DE SANTA CRISTINA

INGREDIENTS:
· sípies . ceba . pèsols . ametlles torrades . pa fregit . all . julivert . vi blanc . xocolata

RECEPTA:
Sofregir la sípia tallada petita i quan es comenci a daurar poseu-li les cebes ben triturades.
Deixar daurar tot junt. Tireu-li un got de vi blanc i deixeu-lo reduir. Afegir-hi el tomàquet
trinxat, un xic d'aigua i coeu-ho a poc a poc fins que les sípies siguin ben tendres. 10 minuts
abans d'acabar la cocció tireu-hi els pèsols, la picada de pa fregit, all i julivert, ametlles
torrades i un xic de xocolata.
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Ma ROSA NOGUER I JOLI
AMANIDA DE FAVES TENDRES A LA MENTA

INGREDIENTS:
. 650 grams de faves . enciam . pernil . fulles de menta
Vinagreta:
·4 cullerades d'oli· 1 de vinagre· 1 culleradeta de mostassa' sal· pebre' fulles de menta

RECEPTA:
Bullirem les faves amb les fulles de menta i la sal durant 10 minuts. S'escorren i es deixen
refredar. Es talla l'enciam ben petit i es tira sobre les faves. També tallarem el pernil a trossets
petits i, igualment, el tirarem sobre les faves i l'enciam.
Posarem tots els ingredients de la vinagreta en un atuell i els triturarem amb el minipimer.
Quan està, s'escampa sobre les faves i a sobre unes quantes fulles de menta.
Si es considera que la vinagreta és insuficient per a la quantitat de faves, es duplica o triplica
la recepta. Això va a gust del consumidor.
Es menja fred.

JOSEFINA FERALDO I FREIJOMIL
BACALLÀ MARINAT

INGREDIENTS:
. bacallà -Ilimona - oli d'oliva· pebre negre - herbes

RECEPTA:
Un cop remullat el bacallà es talla molt fi i es marina amb llimona. Es deixa 2 hores.
S'asseca amb un drap i se li afegeix el pebre, les herbes i es cobreix amb oli d'oliva. S'hi pot
afegir pebre vermell.

VICTÒRIA GARCIA I SOLANO
AMANIDA TROPICAL

INGREDIENTS:
. endívies . "tronquitos" . gambetes . pinya . poma . ketchup de tomata . maionesa
. formatge fresc

RECEPTA:
Tallar-ho tot a trossets petits. Afegir el ketchup a la maionesa barrejant fins arribar a un color
rosat. Afegir una mica de conyac a la salsa.
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TERESA CASAS ICASTELLÓ
CARGOLS AMB CABRA

INGREDIENTS:
. pit de porc . cargols . cabra . tomàquets . ceba . pastanaga . ametlles . safrà

RECEPTA:
Bulliu els cargols i escorreu-los. En un 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.

ESTHER ROSELLÓ
BEGOÑA PIEDRA
PASTÍS D'ALBERGÍNIES
AMB CREMA DE BRÒQUIL I AMETLLES

INGREDIENTS:
(Per a 4 persones)
· 6 albergínies mitjanes . 8 làmines de formatge per fondre . 2 ous . salsa de tomàquet
· orenga . alfàbrega . farina . oli . sal

Per a la crema:
· 1 bròquil . 1 dau de brou de pollastre . un got de nata per muntar
· 100 gr d'ametlla crua en pols· sal· pebre

RECEPTA:
Pelar i tallar les albergínies a rodelles, salar-les i dipositar-les en un escumadera durant 3
hores per tal de treure l'amargor.
Netejar-les, assecar-les i untar-les en farina i ou. Fregir-les una mica. En un motlle refrectari
posar una capa d'albergínies, una de salsa de tomàquet aromatitzada amb herbes i una de
formatge. Anar repetint l'operació fins a cobrir el motlle. Finalitzar posant una capa de
formatge per sobre i posar-ho al forn a una temperatura de 150 o durant 30 minuts.
Per a la crema: separar el bròquil en branquetes i bullir-les en un pot amb 112 litre d'aigua
juntament amb el dau de brou desfet durant 15 minuts, fins que estiguin tendres.
Afegir la nata i les ametlles i triturar amb braç mecànic fins obtenir una crema homogènia.
Salpebrar al gust.
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VERA CASONI-VALENTI
LASANYA DE MARISC

INGREDIENTS:
Marisc segons mercat:
. llagostins . escamarlans . gambes . cloïsses . musclos ...
. tomata triturada . pasta de lasanya . salsa beixamel

RECEPTA:
Es fa un sofregit amb oli i alls trinxats, després es fregeix, molt poc, tots els ingredients
individualment (les cloïsses, els musclos ... abans fets al vapor reservant l'aigua) i reserveu-
los; una vegada tots cuits s'afegeix a l'oli la tomata i l'aigua de les cloïsses i es deixa reduir.
Es bull la pasta en abundant aigua i s'intercalen peces de pasta amb la salsa que haurem fet
amb el marisc.
Finalment es cobreix tot amb una mica de beixamel i es deixa gratinar al forn. Llesta per
menjar.

ADORACION PRIETO I FILLA
ESCALIVADA I ANXOVES

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.

MILLY E. KARTODIKROMO
ARRÒS FREGIT

INGREDIENTS:
. arròs . pollastre . pernil serrà . ceba tendra . api . alls tendres

l
I
I

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 voltes i afegir
l'arròs, també donant-li voltes. Tallar l'api molt fi i provar de sal.
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MILLI KARTODIKROMO
POLLASTRE AL CURRY D'INDIA

INGREDIENTS:
· pollastre· alls' cebes· tomàquets· api· sal· curry d'india . brou de pollastre

RECEPTA:
Fer un sofregit junt amb l'api. Al finalitzar el sofregit, incorporar una cullerada de curry
d'india seguidament el brou i el pollastre.
No deixar de remoure fins que estigui cuit.

FRANCESCAESTEVEIAYATS
MAR I MUNTANYA

INGREDIENTS:
· pollastre . escamarlans . ceba . tomàquets . ametlles torrades . alls
· pa torrat . sal . xocolata . oli d'oliva

RECEPTA:
Sofregir el pa i els escamarlans, treure de la cassola. Reservar. Sofregir el pollastre, quan està
daurat afegir la ceba tallada molt fina i la tomata quan està daurada, afegir els escamarlans i
la picada feta del pa torrat, els alls, el julivert i la xocolata, afegir una mica d'aigua i deixar
coure a poc a poc.

MIREIA SALA
RAP ALLAGOSTAT

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,
després de cuït deixar-ho refredar completament, acompanyant-ho amb salsa maionesa.



LOLITA AMAGAT I SAU
ARRÒS NEGRE

INGREDIENTS:
Per a 4 persones
· 400 gr arròs . 400 gr de sèpia· 200 de ceba picada· 200 de tomata ratllada
· 2 pebrots mitjans· 1 litre de caldo de peix

RECEPTA:
Netejar i trossejar la sípia guardant la bossa de tinta. Posar una paella al foc, fregir la sèpia i
reservar-la en un plat. Posar a la paella els pebrots, la ceba i l'all. Sofregir-ho a foc lent. Afegir
les tomates i remoure. Coure-ho cinc minuts. Posar-hi la tinta i l'arròs i remenar durant un
minut. Afegir el caldo calent, la sèpia i la sal.
Coure a foc lent durant 25 minuts. Rectificar de sal a mitja cocció.
Treure del foc i servir.

VICTÒRIA GARCIA I SOLANO
BOTIFARRES DOLCES

INGREDIENTS:
· margarina . garnatxa . poma . botifarres dolces . canyella en branca
· sucre . pmyons . panses

RECEPTA:
Es cou tot a la cassola a foc suau.

ROSA PI I SAlS
RODÓ DE VEDELLA AMB BOLETS

INGREDIENTS:
· vedella . bolets . tomàquet . ceba . sal . pebre

RECEPTA:
Daurar primerament la vedella i que quedi gairebé cuita. Després, la retirem de la cassola i en
la mateixa, farem un bon sofregit de ceba i tomàquet. Quan estigui cuït afegirem els bolets i
la vedella perquè s'acabi de coure i la vedella agafi el gust dels bolets.
Servir calent.
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ANTÒNIA CARRASCa
CALAMARS FARCITS AMB LLAGOSTINS

INGREDIENTS:
. calamars . llagostins . carn picada . ceba . ou . all . julivert . tomàquet . sal . pebre

RECEPTA:
Es fa un bon sofregit de ceba i tomàquet. Quan és cuït es tritura fins que quedi ben fi.
Tot seguit, es netegen els calamars, les potes i les ales, es tallen a trossets ben petits i es
barregen amb la carn picada, l'all, el julivert i l'ou batut. Amb aquesta barreja s'omplen els
calamars i es tanquen amb un escuradents.
Es posen dins de la cassola amb el sofregit.
S'afegeix aigua fins que quedin coberts i la picada.
Quan faltin 3 minuts s 'hi posen els llagostins.

CARME SOLER I ROSSELLÓ
CONILL A L'OLLA

INGREDIENTS:
. 1 112 kg de conill . 1 ceba grossa . 2 tomates madures
·4 o 5 grans d'alls grossos· oli· farina' sal

RECEPTA:
Es talla el conill a talls petits; s 'hi posa sal i farina i es fregeix amb força oli. Un cop fregit es
treu de la paella, i l'oli que sobra 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 a coure.
En un morter es fa un allioli negat i quan falten uns 5 o 6 minuts perquè el conill sigui cuït, 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.
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ANTÒNIA CARRASCa
CALAMARS FARCITS AMB LLAGOSTINS

INGREDIENTS:
. calamars . llagostins . carn picada . ceba . ou . all . julivert . tomàquet . sal . pebre

RECEPTA:
Es fa un bon sofregit de ceba i tomàquet. Quan és cuït es tritura fins que quedi ben fi.
Tot seguit, es netegen els calamars, les potes i les ales, es tallen a trossets ben petits i es
barregen amb la carn picada, l'all, el julivert i l'ou batut. Amb aquesta barreja s'omplen els
calamars i es tanquen amb un escuradents.
Es posen dins de la cassola amb el sofregit.
S'afegeix aigua fins que quedin coberts i la picada.
Quan faltin 3 minuts s 'hi posen els llagostins.

CARME SOLER IROSSELLÓ
CONILL A L'OLLA

INGREDIENTS:
. 1 112 kg de conill . 1 ceba grossa . 2 tomates madures
·40 5 grans d'alls grossos· oli· farina' sal

RECEPTA:
Es talla el conill a talls petits; s 'hi posa sal i farina i es fregeix amb força oli. Un cop fregit es
treu de la paella, i l'oli que sobra 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 a coure.
En un morter es fa un allioli negat i quan falten uns 5 o 6 minuts perquè el conill sigui cuït, 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.



CARLES SALA
PEUS DE PORC AMB CARGOLS

INGREDIENTS:
· peus de porc . cargols . cansalada viada . alls . llor
· farigola . tomàquets . sal . pebre . oli

RECEPTA:
Es bullen els peus amb aigua, sal i una fulla de llor fins que estiguin ben cuïts.
A part, es bullen els cargols amb un manat de farigola. La cansalada viada, tallada a daus
petits, es fregeix en l'oli i s'hi afegeix la ceba, la tomata i el pebre fent un sofregit. Quan és
ros, es pot flamejar amb una mica de conyac.
Un cop fet el sofregit s'hi afegeixen els peus de porc i els cargols, es cobreix tot d'aigua i es
deixa coure durant 15 minuts.
Per acabar s'hi incorpora una picada de morter, feta amb els alls i les ametlles.

Ma ROSA PIJOAN I ARBUSÉ
PEUS DE PORC AMB GAMBETES
INGREDIENTS:
·peus de porc· gambeta· ceba· all . julivert· farina

RECEPTA:
Bullir els peus. Sofregir la ceba i al final posar-hi l'all ijulivert i una mica de farina. Seguida-
ment afegir-hi el suc dels peus que hem bullit, passar pel passapurés. Posar els peus amb
safate al forn i, els deu minuts finals, posar-hi les gambetes.

PERE BRULL I PASTÓ
CUETES DE RAP AMB GAMBETES DE PALAMÓS
INGREDIENTS:
· gambes· raps petits o de mitja mida· all . julivert· tomata pel fumet

Per a la picada:
· avellanes . ametlles . all . nyora . tomata . dues llesques de pa

RECEPTA:
Es tallen els caps del rapets i es fa un fumet amb una picada d'all, julivert i tomata.
A part es fa una picada d'avellanes, ametlles, all, nyora, tomata i dues llesques de pa fregit.
Es sofregeixen les cues de rap junt amb la picada, s'hi tira el fumet i quan falta poca estona
per acabar la cocció s'hi tiren les gambes.
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MARGARITA HOSPITAL
FIDEUÀ

INGREDIENTS:
Per a 4 persones
·750 gr de peix de roca· 1 ceba· 5 grans d'alls· 250 gr de tomata
· 1 cullerada de pebre vermell· 250 gr de fideus del núm. 2

RECEPTA:
Posem la ceba a sofregir, quan quedi ben sofregida hi afegim els grans d'all i la cullerada de
pebre vermell i tot seguit la tomata. Es deixa coure 5 minuts i desprès hi afegim el peix amb
una mica d'aigua.
Tot seguit ho deixem coure 35 minuts. Llavors posem la paella amb oli al foc, quan l'oli sigui
ben calent, hi afegim els fideus i els deixem rossejar i tot seguit hi tirem el brou de peix. Ho
deixem coure a poc a poc uns 25 minuts. Ja està a punt de menjar.

DOLORES MASERO I BARRERA
MANDONGUILLES AMB SALSA

INGREDIENTS:
· carn de porc· vedella· pollastre· 1 cervesa· 1 taronja· 1 llimona . 1 ceba
·2 grans d'all· 2 tomates· pebre negre· picada d'ametlles· pinyons· pa fregit
· sal· oli d'oliva· 2 ous· pa ratllat· farina· llet· tres cullerades de conyac

RECEPTA:
Barrejar tota la carn i afegir-hi l'ou, la llet, el pa ratllat, una mica de pebre i sal al gust. Es fan
les boles i es fregeixen amb oli. Un cop fetes, posar en una cassola de fang el mateix oli, l'all
ratllat, la ceba, la tomata i un cop fregit afegir-hi el suc de llimona i taronja.
Afegir a les mandonguilles i posar-ho al foc. Al cap de dos minuts afegir-hi el conyac, la
cervesa. Dos minuts més tard afegir-hi la picada i deixar-ho a foc lent 10 o 15 minuts.
Acompanyar amb arròs fregit.
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MARGARITA HOSPITAL
FIDEUÀ

INGREDIENTS:
Per a 4 persones
·750 gr de peix de roca· 1 ceba· 5 grans d'alls' 250 gr de tomata
· 1 cullerada de pebre vermell . 250 gr de fideus del núm. 2

RECEPTA:
Posem la ceba a sofregir, quan quedi ben sofregida hi afegim els grans d'all i la cullerada de
pebre vermell i tot seguit la tomata. Es deixa coure 5 minuts i desprès hi afegim el peix amb
una mica d'aigua.
Tot seguit ho deixem coure 35 minuts. Llavors posem la paella amb oli al foc, quan l'oli sigui
ben calent, hi afegim els fideus i els deixem rossejar i tot seguit hi tirem el brou de peix. Ho
deixem coure a poc a poc uns 25 minuts. Ja està a punt de menjar.

DOLORES MASERO I BARRERA
MANDONGUILLES AMB SALSA

INGREDIENTS:
· carn de porc' vedella· pollastre· 1 cervesa· 1 taronja· 1 llimona . 1 ceba
·2 grans d'all· 2 tomates· pebre negre' picada d'ametlles· pinyons· pa fregit
· sal· oli d'oliva· 2 ous· pa ratllat· farina· llet· tres cullerades de conyac

RECEPTA:
Barrejar tota la carn i afegir-hi l'ou, la llet, el pa ratllat, una mica de pebre i sal al gust. Es fan
les boles i es fregeixen amb oli. Un cop fetes, posar en una cassola de fang el mateix oli, l'all
ratllat, la ceba, la tomata i un cop fregit afegir-hi el suc de llimona i taronja.
Afegir a les mandonguilles i posar-ho al foc. Al cap de dos minuts afegir-hi el conyac, la
cervesa. Dos minuts més tard afegir-hi la picada i deixar-ho a foc lent 100 15 minuts.
Acompanyar amb arròs fregit.



MONTSE CAMA I MASSANA
ROSTIT DE SALMÓ

INGREDIENTS:
· 1 filet de salmó fresc· 100 gr d'arròs· 2 pastanagues· 1 ceba petita
· 100 gr de mongetes verdes· 1 clara d'ou· 2 cullerades d'oli· sal· pebre

Per a la salsa:
· 1 ceba· gingebre· 1 got de vi blanc· 3 rovells d'ou· llimona· mantega
· comí . pebre . cirereta

RECEPTA:
Coure l'arròs en una cassola amb aigua bullint i salada durant 16 - 18 minuts. Escorreu-ho i
refredar-ho sota l'aixeta d'aigua. Netejar la ceba, les pastanagues i les mongetes verdes,
tallar-les en tires i saltejar-les amb oli durant 5 minuts. Salpebrar i treure del foc, deixar
refredar i afegir-hi l'arròs i la clara d'ou.
Netejar el salmó i obrir-lo de llarg. Farcir amb la barreja d'abans i coure-ho al forn a 180 o

durant 35 minuts.
Preparar la salsa i pelar la ceba, tallar-la a trossets i posar-la en una cassola amb vi, el
gingebre tallat, el comí, la cirereta i la pela de llimona ratllada.
Bullir 3 minuts i colar-ho tot. Batre els rovells d'ou en una altra cassola i tombar-hi el líquid
obtingut ..
Afegir-hi la mantega i coure durant 3 minuts a foc baix i remenar amb unes varetes.
Retirar el salmó, tallar a rodelles i servir-lo amb salsa.

ASSUMPCIÓ COLOMER I
MONTSE SALA
RODÓ DE VEDELLA AMB SALSA D'ALLS I CEBA

INGREDIENTS:
· 1 rodó de vedella· 1 kg de cebes· 4 caps d'all

RECEPTA:
Es posa a rostir el tall de carn i quan és ben daurat s'hi afegeixen les cebes i els alls pelats.
Quan és cuita la carn, es deixa refredar i es talla a rodelles fines. Es passen les cebes i els alls
pel colador xinés.
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ELVIA ARRIETA DE GOETZ
FARCIT DE CARN PICADA DE PORC
AMB VERDURES I CANSALADA.

INGREDIENTS:
Per a 6persones
· 1 kg de carn picada de porc . 2 pastanagues . 2 ous . 1 ceba . 3 tomàquets petits
· 2 porcions de pa remullat en llet . 10 porcions de cansalada . sal . pebre

RECEPTA:
Es barreja la carn amb les 2 pastanagues, ous, ceba, tomàquets, el pa (tot tallat molt petit) sal
i pebre. Es posa al forn ben estirat i embolicat amb la cansalada a 200° C. 30 minuts.
Es posen les verdures a bullir i es tallen en rodelles primes que es posen en un refractari amb
la crema de llet i la mantega al forn a 200°C durant 10 minuts.
Es talla la carn i s'acompanya amb les verdures.

CONSOL I JOSEP PUJOLAR
GALTES DE PORC AL FORN

INGREDIENTS:
· llard . galtes de porc . sal . pebre . cebes . tomàquet

RECEPTA:
Untar les patates amb llard. S 'hi posen les galtes amb sal i pebre, amb cebes i tomàquet. Es
rosteixen al forn. Servir calentes.

PAQUITA PORTES I RIBAS
CONILL AL FORN

INGREDIENTS:
· 1 conill· tomàquet· all . julivert· picada d'ametlles' torrades· sal· pebre· oli

RECEPTA:
S'agafa un conill jove, es talla a trossos i es posa en una cassola juntament amb oli, tomà-
quet, rom, l'all ijulivert, sal i pebre. Tot això en fred i es tapa l'olla. Quan està gairebé cuït s'hi
afegeix la picada d'ametlles torrades. Ja està a punt de servir.
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PILAR PORTES I RIBAS
LLOMALASAL

INGREDIENTS:
. 1 llom . sal una mica grossa . pebre . oli d'oliva

La salsa:
. xampinyons . nata . iogurt

RECEPTA:
En una safata del forn hi posem l'oli i a sobre d'aquest el llom i el pebre. Es posa el mateix pes
de carn que de sal. La salla posarem per sobre de la carn i al forn a temperatura mitja fins que
la sal sigui una crosta molt forta.
Salsa:
Tallarem els xampinyons fins i els fregirem una mica. Després afegirem la nata i el iogurt i ho
passarem per la batedora.
Se serveix el llom tallat fi acompanyat de la salsa de xampinyons.

J. COSTA
BACALLÀ A LA SALSA DEL PEBROT DEL PIQUILLO

INGREDIENTS:
. bacallà . farina' oli . llet· mantega· sal . pebrot del piquillo

RECEPTA:
Es passa el bacallà per la farina i es fregeix una mica, es reserva.
Fer una salsa beixamel i triturar-hi uns pebrots del piquillo, cobrir el bacallà amb la salsa i
gratinar al forn uns minuts.

LEOCÀDIAANTÚNEZCERRO
SALMÓ AL FORN

INGREDIENTS:
. 1 salmó de quilo . sal marina . mantega . endívies . maionesa

RECEPTA:
Netejar el salmó i posar-li la sal. Untar amb mantega i embolicar-lo amb paper d'alumini.
Posar-lo en una safata amb aigua i ficar-lo al forn fort 20 minuts. Tombar-lo i coure-ho 20
minuts més. Vigilar que no quedi sense aigua.
Deixar refredar i tallar-lo.
Posar-ho en una safata per servir amb la maionesa i les endívies.
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JUAN CARLOS TORRES I GÓMEZ
POLLASTRE AL CAVA

INGREDIENTS:
· 2 pollastres . 2 ampolles de nata líquida . 1 ampolla de cava . 1 nou moscada
· farina per arrebossar . 2 cebes . sal . pebre

RECEPTA:
Tallar el pollastre a octaus, treure-li la pell i salpebrar-lo.
Arrebossar amb farina i fregir-lo.
En una cassola de fang sofregir la ceba ben petita. Afegir el pollastre quan la ceba estigui
rossa. Afegir una ampolla de nata i el cava. Desprès l'altra nata poc a poc perquè no es talli
la salsa.
Coure 1 hora a foc lent.

ROSANA TORRES
ESPATLLA DE XAI ROSTIDA

INGREDIENTS:
Per a 3-4persones
· 1 espatlla de xai desossada . 1 cullerada de pinyons . 30 gropanses
· 1 cull. de mostassa· 1 poma· 150 gr. carn picada de porc· sal· pebre· 3 cebes
· 1 got de vi ranci· 1/2 got de brandi· una cabeça d'alls

RECEPTA:
Farcir l'espatlla, sal, pebre i espècies: farigola i orenga i tots els ingredients, acabant per la
carn com pilota.
Posar l'espatlla en una cassola amb oli, una cabeça d'alls i un manat d'herbes (llorer, sàlvia,
romaní) enrossir-la i al cap d'uns 15 a 20 minuts tirar-hi la ceba en juliana, el brandi i el vi
ranci. (Primer els vins) deixar evaporar l'alcohol i posar-ho al forn una hora.



MARGARITA COTS ROVIRA
SÈPIA AMB CONILL I ESCAMARLANS

INGREDIENTS:
. peix per a fumet . escamarlans . sèpia . conill

Picada:
. d'all· ametlles· pa torrat· julivert

RECEPTA:
Fregiu els escamarlans en una paella durant un minut. Reserveu-los, talleu el conill i la sèpia
i poseu-ho tot amb sal i pebre. A part, feu la picada. A continuació sofregir la ceba i la
tomata. Quan estigui fet hi afegiu el conill i la sèpia. Quan estiguin ben enrossits hi escam-
peu la picada i ho negueu tot amb el fumat de peix. Afegiu-hi els escamarlans i deixeu que
faci xup-xup durant mitja hora.
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ENCARNA GAzQUEZ
PÚDING DE ROM

INGREDIENTS:
. llet condensada . ous . pa sec . rom . fruita seca . llimona ratllada

RECEPTA:
Es posa un dia abans el pa en remull amb la llet, el rom i la llimona ratllada, s'afegeixen els ous,
les panses i la fruita seca. Posar caramel en el motlle i abocar-hi la barreja i seguidament cou
al bany maria.
Treure del motlle i servir fred amb nata o crema de llet.

VICTÒRIA VIGO - GABRIELA COLL
POMES AL XERÈS

INGREDIENTS:
. pomes . xerès sec . ous . llet . canyella . sucre

RECEPTA:
Es pelen les pomes, es treu el cor i s'hi posa a dins una cullerada gran de sucre.
Es bullen amb xerès fins que la poma estigui tova i el xerès caramel-litzat.
Quan estiguin fredes, cobrir-les amb crema pastissera i decorar-les amb nata i cireres verme-
lles confitades.

PILI - MIREIA
PASTÍS DE FORMATGE

INGREDIENTS:
. una terrina de formatge . 3 iogurts . 3 ous . 7 cullerades de sucre . 3 cullerades de maizena

RECEPTA:
Batre tots els ingredients i colocar en un motlle la barreja untat amb mantega.
Es posa al forn durant uns 40 minuts.
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ANNA GARCIA TORRES
PASTÍS DE FRUITA DE BOSC AMB CREMA

INGREDIENTS:
·250 gr de pasta brisa· 150 gr de melmelada d'albercoc· 70 gr d'ametlles picades
. fruita de bosc

Per a la crema:
. 4 rovells . 50 gr de sucre . 114de litre de llet· 30 gr de farina de blat· una pela de llimona

RECEPTA:
Escalfar el forn a 200 o. En una safata de forn estendre la massa en forma de cercle i punxar
tota la superficie amb una forquilla i seguidament posar-ho al forn uns 20 minuts, fins que
estigui una mica daurat. Deixar refredar sobre la safata.
Entretant preparar la crema pastissera. Posar la llet en un pot i la pela de llimona i deixar-la
bullir. Batre els rovells amb sucre i afegir-hi, a poc a poc, la farina barrejant-ho amb una
cullera de fusta.
Tirar-hi la llet calenta remenant contínuament per no fer grumolls. Posar-ho en una cassola
al foc lent durant 7 o 8 minuts sense parar de remenar i deixar refredar.
Posar la tarta en una safata de servir i escampar una fina capa de melmelada d'albercoc i a
sobre la crema pastissera freda, espolsar amb ametlles picades, decorar-la amb les fruites.
Finalment pinzellar la tarta amb la resta de melmelada calenta. Deixar-la reposar a temperatu-
ra ambient i ja es pot servir.
Bon profit.

VITO GARCIA KOSIDLO
EVA GARCIA KOSIDLO
PASTÍS DE FRUITA

INGREDIENTS:
·75 gr de mantega· 75 gr de sucre· 2 ous· un polsim de sal· un polsim de sucre de vainilla
. 150 gr de farina· 2 cullerades de postres de llevat· 2 cullerades de llet

RECEPTA:
Es treballen tots els ingredients junts i es posen en un motlle.
S'introdueix al forn a 1800 uns 25 minuts.
Una vegada fred es desemmotlla i es posa la fruita sobre el pastís.



ELENA KOSIDLO
PASTÍS DE POMA

INGREDIENTS:
. 125 gr de mantega· 125 gr de sucre' 3 ous· un xic de sal· un raig de suc de llimona
. 200 gr de farina' 2 cullerades de llevat ·4 cullerades de llet . 5 pomes

RECEPTA:
Es barregen els ingredients, es remouen i es posen en un motlle. Es tallen les pomes i es
posen sobre la massa.
Finalment s'introdueix al forn uns 50 minuts a una temperatura de 180°.

SARA PRESAS BLASCO
COCA DE FULL AMB GUARNICIÓ DE FRUITS SECS

Fer tres làmines de pasta de full i farcir-les amb un xic de crema. Col.locar-hi fruits secs per
sobre i cobrir de gelatina.

MARISOL LORA
BAVAROIS

INGREDIENTS:
· 10 ous . 1 tassa de sucre . 1 tassa de prunes . 2 pots de llet evaporada
· 2 tronquets de canyella . 1 sobre de gelatina (cua de peix) en pols
· 2 cullerades de vainilla.

RECEPTA:
Batre les clares d'ou a punt de neu i incorporar la gelatina dissolta. Afegir les prunes
desossades. Reservar-ne sis per adornar.
Crema anglesa: barrejar els rovells amb 1 tassa de sucre i la llet. Seguidament es posa al bany
maria fins trobar la textura desitjada. Al final, afegir-hi la vainilla.
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PAQUITA ESTEVE I PORTES
PASTIS DE POMA

INGREDIENTS:
· 2 pomes . 1 ou . 6 cullerades (de postres) de sucre . 8 cullerades soperes de farina
· 2 cullerades soperes de rom . 112paquet 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 i es posa el
forn a temperatura mitjana. Fer coure durant 3/4 d'hora.

DIANA FONT GARCIA
PÚDING DE FLAM D'OU

INGREDIENTS:
Per a sis persones
· 112litre de llet . 6 ous sencers més 4 rovells . 200 gr de sucre . 1 pell de llimona
· 1 branqueta de canyella . nata . cireres

RECEPTA:
Bullir la llet amb la pell de llimona i la canyella, treure del foc i deixar-la refredar.
Es cola i s'hi tira a la barreja dels ous i el sucre, tot ben remenat. Llavors posar la barreja en
un motlle 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 és que és cuït.
Refredar i treure del motlle. Guarnir amb nata i cireres.
Bon profit.

CARMEN ALBERTI
FLAM D'OU

INGREDIENTS:
· 1 litre de llet sencera' una pela de llimona· 3 cullerades soperes de sucre . sis rovells d'ou

RECEPTA:
Bullir la llet amb la pela de la llimona i el sucre. Un cop és fred s'afegeixen els rovells d'ou
batuts. Desprès posar-ho a les flameres i al forn al bany maria durant tres quarts d'hora .
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DOLORS CLAPERA
CREMA DE SANT JOSEP

INGREDIENTS:
Per a 4 o 6 persones
. 1 litre de llet· 8 ous· 1/4 kg de sucre· 1 branqueta de canyella
. la pela de mitja llimona grossa . 40 gr de midó

RECEPTA:
Es posa a bullir la llet, la canyella i la pela de la llimona i després es retira del foc.
Se separa de la llet, abans de bullir, un got ple on es desfà el midó.
En un bol es baten els rovells dels ous amb el sucre.
Després es retira de la llet les peles de la llimona i s'afegeixen els rovells amb el sucre i el got
amb el midó desfet. Es barreja bé amb el primer i es posa al foc remenant-ho amb una cullera
de fusta contínuament sense deixar que bulli.
S'ha de vigilar que no bulli mai perquè si no es tallaria, per la qual cosa s'omple l'aigüera de
aigua freda i si es veu que vol bullir es posa el pot dintre del aigua per aturar-ho.
Després es reparteix als recipients i es deixa refredar.

MONTSERRAT RIUS
PASTÍS NEGRET

INGREDIENTS:
· 200 gr de xocolata fondant . 200 gr de mantega o margarina . 2 cullerades de cacau en pols
·2 cullerades de Nescafé ·25 gr de sucre de llustre· 4 cullerades de conyac· 2 rovells d'ou
·4 cullerades de noci1la o similar . 4 cullerades de melmelada de maduixa
· 2 cullerades de llet

Per acabar d'adornar
· 100 gr de fideus de xocolata . algunes cireretes confitades

RECEPTA:
Obrir per la meitat el pa de pessic, escampar la melmelada per damunt la capa de sota i, havent
posat al bany maria la Noci11a amb llet, i una vegada sigui barrejada la poseu per damunt,
llavors es reconstrueix el pastís.
Poseu al bany mara la xocolata tallada ben petita, junt amb el conyac i quan estigui ben
desfeta, afegir-hi la mantega o margarina (millor que estigui a temperatura ambient).
Treure del bany maria i afegir la resta dels ingredients.
Deixar-ho refredar a la nevera fins que quedi més consistent, a punt per cobrir el pastís.
Cobrir-ho amb una capa de pasta de xocolata. La xocolata que sobri, poseu-la a la mànega
pastissera amb broquet arrissat i acabeu d'adornar-ho
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MONTSERRAT RIUS
PASTÍS DE MELMELADA,
XOCOLATA I CIRERES CONFITADES

INGREDIENTS:
· 200 gr de melmelada d'albercoc· 200 gr de melmelada de maduixes
· 3 cullerades de brandi . 50 gr d'ametlles torrades . 2 cullerades de Nocilla
· 1 cullerada de llet . 50 gr de cireres confitades . 1 cullerada de gelatina neutra
· 150 gr de xocolata fondant· 150 gr de mantega o margarina· 1 cullerada de cacau en pols
·25 gr de sucre de llustre· 3 cullerades de brandi· I rovell d'ou

RECEPTA:
PA DE PESSIC
INGREDIENTS:
· 150 gr de farina . 150 gr de sucre . 6 ous . 1 cullerada de llevat Royal
· ratlladures de llimona

RECEPTA:
Batre els 6 rovells d'ou amb el sucre, fins que quedi una crema espessa. Si us agrada, ratlleu
la pell de llimona, i tot seguit aneu-hi afegint la farina barrejada amb el llevat, en forma de
pluja, tot passant-la per un sedàs o un colador fi (millor metàl-Iic) .
Treballeu en un bol amb cullera de fusta, fins que quedi una pasta esponjosa i fina, en aquest
punt afegiu-hi les clares a punt de merenga, fent-ho amb molta suavitat. Aboqueu en un
motlle (24 cm) untat i enfarinat, millor que es pugui desemmotllar. Es cou a forn regular uns
3Ominuts (entre 160° i 180°)
Quanja és al forn, ha d'anar pujant suaument els 10 primers minuts, més o menys, i comença
a les hores a agafar color, conservant la pujada. Després entre els 20 i els 30 minuts s'aplana
i s'arruga un xic del mig, mentre es va separant del costat, en aquest punt ja es pot treure del
forn i aleshores es deixa caure xxxx des d'uns 3 o 4 xxx d'alçaria, per treure l'aire, llavors ja
es pot desemmotllar.
Partiu el pa de pessic per la meitat. Sobre una meitat aboqueu la melmelada de maduixa i per
sobre la nocilla desfeta amb la llet. Tapeu el pastís.
En un pot diluir la gelatina amb una cullerada d'aigua. Escalfeu la melmelada d'albercoc amb
el conyac i passeu-la per un colador, anant remenant en el pot que hi ha la gelatina. Pinteu
tot el voltant del pastís amb confitura i aneu.hi col.locant les ametlles a trossets,.
Cobriu-ho totalment.
Feu la decoració de la xocolata.
En un pot al bany maria (no ha de bullir mai l'aigua) poseu-hi la xocolata amb el conyac.
Quan ja estigui desfeta afegiu-hi la mantega o margarina (millor que estigui a temperatura
ambient)
Ja fora del foc afegiu-hi el cacau, el sucre, el Nescafé i el rovell d'ou; deixeu-ho refredar a la
nevera fins que us quedi més consistent.
Amb la mànega pastissera amb xxx arrissat es fa com un corró al voltant del pastís.
S'acaba d'adornar amb les cireres confitades.
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MONTSERRAT RIUS
PASTÍS DE CONFITURA

INGREDIENTS:
· 50 gr de cireres confitades . 50 gr de meló confitat . 2 peres confitades
·2 trossos de taronja confitada· 400 gr de melmelada d'albercoc
· 50 gr ametlles torrades . 1 cullerada plena de gelatina neutra

RECEPTA:
Feu dues parts de la melmelada. Una d'elles poseu-la al foc amb el conyac.
En un altre pot barrejeu la gelatina amb una cullerada d'aigua i aboqueu-hi la melmelada
calenta passant-la per un colador ben fi, tot remenant fins que quedi ben desfeta. Partim el pa
de pessic per la meitat. Sobre una meitat poseu-hi la confitura que no heu escalfat, tapeu-ho
amb l'altra meitat. Pinteu tot el voltant del pastís amb la melmelada i aneu col.locant les
ametlles a trossets.
Cobriu-ho totalment amb la melmelada fina i adorneu-ho amb la fruita tallada. Les peres en
quatre trossos cadascuna, les taronges a rondanxetes, les cireres partides per la meitat i el
meló a talls prims.
Acabeu-ho de decorar pintant per sobre la fruita amb confitura fina que abans haureu
reservat.

ROSA LÓPEZ TESTA
TIRAMISSÚ

INGREDIENTS:
·500 gr de formatge «Mascarpone» . 6 rovells d'ou· 60 gr de sucre avainillat
· 6 cullerades de brandi . 6 cullerades de cacau amargant . 2 clares
· 4 cullerades de cafè . 24 melindros de Saboya

RECEPTA:
Barrejar els rovells amb el sucre. Batre i afegir el mascarpone i brandi. Batre, xucant els
melindros amb el cafè fred. Afegir a la crema les clares a punt de neu. Alternar capes de
melindros. Tapar amb la crema i afegir per sobre el cacau. Repetir de nou i acabar-lo posant
cacau per sobre.
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]ACKELINE BOUVIER
PASTÍS DE TARONJA

INGREDIENTS:
· 115 grode sucre· 115 gr de mantega· 115 gr de farina· 2 ous
· 2 taronges . un paquet de llevat

RECEPTA:
Barrejar el sucre amb la mantega fins a obtenir una textura cremosa.
Afegir els ous sense deixar de batre. Després s 'hi posa mitja taronja (el suc) i la pela ratllada.
Barrejar la farina i el llevat amb aquesta pasta.
Untar un motlle i posar-hi la massa. Posar al forn 25 minuts a foc mitjà.
A part, barrejar 150 gr de sucre glas amb la resta del suc de taronja per obtenir una pasta
cremosa.
Quan el pastís estigui cuit deixar-lo refredar i ruixar-lo amb un suc de taronja i untar-lo amb
la pasta cremosa.

VERA CASONI-VALENTI
BUNYOLS DE PASQUA FARCITS DE NATA

INGREDIENTS:
· 1 kg de farina' 125 gr de llevat de París' 8 ous· 600 gr de sucre· 1 raig d'oli d'oliva
· 50 gr de matafaluga· 80 gr de cervesa . 0,6 litres de llet . 1 polset de sal
· 1 cullerada de Nescafé.

RECEPTA:
Barrejar tots els ingredients i pastar-los fins que quedi una massa fina i sense grumolls, la
millor manera és fer-ho en una palangana i amb les mans.
S 'ha de deixar en un lloc calent fins que la massa pugi fins el doble del seu tamany, sempre
tapat amb un drap.
Després es fan els bunyols posant la pasta en una mànega de pastisser com si fossin xurros
i es va tallant cada 2-3 cm amb unes tisores que anirem mullant a l'oli calent.
Es fregeixen amb oli d'oliva i després es retiren i s'ensucren.
Una vegada freds es tallen per la meitat i se'ls posa nata muntada al mig.
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PERE GIRONÈS
COCA DE BRIOIX AMB CREMA CATALANA

INGREDIENTS:
· farina . ous . sucre . sal . mantega . llimona . aigua . llevat

XAVI-POL QUINTANA TORRES
MOUSSE DE XOCOLATA

INGREDIENTS:
Per a sis persones
·Una barra de xocolata fondant . 3 ous . 250 gr de nata muntada

RECEPTA:
Desfer la xocolata al bany maria amb dos cullerades soperes d'aigua.
Fora del foc, afegir els tres rovells d'ou ben barrejats i les tres clares muntades a punt de neu.
Finalment la nata.

ANNE MARIE FIXI
ARRÒS GUARNIT AL FORN

INGREDIENTS:
· 130 gr d'arròs rodó' 11de llet· llet condensada· 1branca de vainilla· una de canyella
· panses de corint· 114de got de moscatell o kirsh . 140 gr de sucre' pela de llimona
· una mica de mantega salada.
Decoració:
· fruits . confits . crema anglesa o natilles

RECEPTA:
Un cop remullades les panses amb el moscatell o kirsh, barrejar tots els ingredients en una
plata de fang de 25 cm.
Posar-hi una miqueta de mantega al damunt de l'arròs.
Deixar-ho coure al forn suau durant unes tres hores fins que la llet s'hagi evaporat. Es treu
la cassola del foc i es guarneix amb la crema anglesa o natilles, posant els fruit i confits
damunt.
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Salutació 3

ENTRANTS
Pastís de patates. Pastís de verdures. Escrita a la cassola amb patates 5
Cargols amb escamarlans. Faves ofegades. Seitons amb all i julivert 6
Esqueixada de bacallà. Salmó marinat a les fines herbes.
Sípia amb escamarlanets 7
Empanada de sardines. Salade niçoise 8
Púding de patata. Patates a l'estil alemany.
Sípia de Palamós amb pèsols de Santa Cristina 9
Amanida de faves tendres a la menta. Bacallà marinat. Amanida tropical 10
Cargols amb cabra. Pastís d'albergínies 11
Lassanya de marisc. Escalivada i anxoves. Arròs fregit 12

SEGONS
Pollastre al curry d'índia. Mar i muntanya. Rap allagostat
Arròs negre. Botifarres dolces. Rodó de vedella amb bolets
Calamars farcits amb llagostins. Conill a l'olla
Peus de porc amb cargols. Peus de porc amb gambetes.
Cuetes de rap amb gambetes de Palamós
Fideuà. Mandonguilles amb salsa
Rostit de salmó. Rodó de vedella amb salsa d'alls i ceba
Farcit de carn picada de porc amb verdures i cansalada.
Galtes de porc al forn. Conill al forn
Llom a la sal. Bacallà a la salsa del pebrot del piquillo. Salmó al forn
Pollastre al cava. Espatlla de xai rostida
Sípia amb conill i escamarlans

14
15
16

17
18
19

20
21
22
23

POSTRES
Púding de rom. Pomes al xerès. Pastís de formatge 25
Pastís de fruita de bosc amb crema. Pastís de fruita 26
Pastís de poma. Coca de full amb guarnició de fruits secs. Bavarois 27
Pastís de poma. Púding de flam d'ou. Flam d'ou 28
Crema de Sant Josep. Pastís negret 29
Pastís de melmelada, xocolata i cireres confitades. Pa de pessic 30
Pastís de confitura. Tiramissú 31
Pastís de taronja. Bunyols de Pasqua farcits de nata 33
Coca de brioix amb crema catalana. Mousse de xocolata. Arròs guarnit al forn 33
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