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Dulce M. Deulofeu coDina

Trèvol de carpaccios-------------------------------------------------
carpaccio de vedella, bou i peu de porc

- Maceracions: - parmesà
- oli - sal
- olivada - vinagre de Mòdena
- pebre - Mostassa
- soja - vinagre de cava 

es tallen encenalls molt fins (a màquina) de vedella, bou i peu de porc adobada i semi 
congelada en un plat.

salses: 
vedella: s’escampen virutes de parmesà amb una salsa vinagreta amb vinagre de Mòde-
na, sal, oli, olivada (patè d’oliva)
Bou: es fa una salsa amb: sal, oli, pebre, mostassa i unes gotes de soja
peu de porc: es fa una vinagreta amb: sal, oli, vinagre de Mòdena i vinagre de cava.
Bon profit

Tania MercaDer

BoTifarra dolça aMB poMa-------------------------------------------------
 
per a 4 persones:
- 4 botifarres dolces - 3 pomes
- oli d’oliva - Una mica de llard de porc (opcional)
- Una pela de llimona - 1 branca de canyella
- aigua - Garnatxa o moscatell

punxem les botifarres per evitar que es rebentin durant la cocció i les daurem una mica 
amb l’oli i el llard.
els hi afegim una mica d’aigua, la pela de la llimona, la branca de canyella i un xic de mos-
catell o garnatxa fins que quedin cobertes.
a mitja cocció, afegim les pomes pelades i tallades a octaus, i les deixem que coguin amb 
les botifarres.
deixem coure lentament fins que el suc es caramel·litzi.
es serveix calentó acompanyat de pa o torradetes.
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Hawa Diallo

faTaya (plat típic de senegal)-------------------------------------------------

- farina - carn picada
- Tomàquet fregit - avecrem
- all (2) - ous

es prepara la farina amb ous. es barreja amb la mantega. es separa.
la massa s’estira i es talla a quadrets. 
es posa la carn picada, l’all, el tomàquet fregit i es pica tot.
es posa una mica de carn i es posa al damunt dels quadrets.
es fregeix.

Hawa Diallo

coUs coUs aMB salsa de xai-------------------------------------------------
- ceba
- avecrem
- pebre moscat
- patata
- pasta de cous cous
- raiser (fruit sec)
- ensaladilla russa
- Mantega
- vi negre
- oli d’oliva
- all (3 dents)

cous cous:
es posa un cassó amb aigua. es bull el cous cous al vapor. Quan estigui fet es treu. es 
barreja amb oli d’oliva. es torna a bullir 10 minuts. es treu i s’hi afegeix l’ensaladilla, els 
fruits secs i la  mantega. es retira.

salsa:
es posa la carn amb oli, all (3 dents) barrejat amb avecrem. es posa el pebre moscat. es 
posa una mica de vi negre. es deixa 10 minuts a la cassola i que vagi bullint a foc lent.

es talla la patata a talls ben fins, s’afegeix i es cou a foc lent.
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laura cervera SabaTer

púdinG de peix-------------------------------------------------
- 6 cebes - 2 kg. de lluç
- 500 g. de salmó - 30 musclos
- 30 llagostins - 24 ous
- 1 / 2 kg. de farina - 2 kg. de tomàquet
- 2 enciams - 6 llimones
- 1 / 2 litre d’oli d’oliva - 1 / 2 litre de vi blanc
- sal - pebre

es posa el peix a coure al forn amb aigua, vi blanc, ceba tallada i suc de pebre, llimona i 
sal.
es fregeixen els llagostins, i amb el suc es fa la beixamel. s’hi posen els ous i el peix.
es posa en un motlle i es cou al bany maria al forn. Quan ja és cuit es desemmotlla i 
s’adorna amb les gambes, els musclos, l’enciam i el tomàquet amanits.

Pablo MarTori i ariaDna Peña

eMpanades criolles-------------------------------------------------
farcit:
- 250 g de carn de vedella picada - 250 g de ceba picada
- 3 ous durs, picats - 30 g d’olives sense pinyol
- oli, sal - pebre dolç, pebre picant, pebre negre

comí all mòlt

Massa:
- 500 g de farina - mig got d’aigua tèbia
- sal - una mica d’oli.

pel farciment, fregir en oli la ceba i quan estigui cuita, afegir-hi la carn picada. coure a foc 
lent. Quan estigui cuita la carn , retirar-la del foc i afegir-hi els condiments.
Una vegada que el preparat estigui fred, afegir-hi l’ou picat i les olives. aquesta preparació 
convé fer-la el dia abans i deixar-la a la nevera en un recipient de plàstic.

per la massa: es fa una corona amb la farina i al centre se li afegeix la sal dissolta en aigua 
tèbia i oli. es barreja primer amb una forquilla i quan té una certa consistència se segueix 
amassant amb la mà fins aconseguir una pasta homogènia i que no s’enganxi als dits.
s’estira amb un pal fins deixar una espessor de 2 mil·límetres aproximadament. es talla la 
massa en discos dins d’un diàmetre d’11 centímetres. es col·loca una cullerada del farci-
ment al centre del disc i es tanca formant un mig cercle. per tancar-lo es poden premsar 
els voltants amb una forquilla. aquestes empanades es poden fregir o cuinar al forn.
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GeMMa i SerGi PrieTo

variaT de MonTadiTos-------------------------------------------------

iSabel ayMericH

seiTons  aMB vinaGre-------------------------------------------------
- seitons - vinagre
- oli d’oliva - sal
- suc de llimona - Glaçons
- all i julivert

es netegen els seitons traient les espines. Un cop nets, es posen en un recipient a la ne-
vera amb aigua molt freda i glaçons durant unes 6 hores.
s’escorren i els posem en un recipient coberts de vinagre durant 6 hores més.
els escorrem i els marinem amb oli d’oliva, unes gotes de suc de llimona, sal, all i julivert i 
deixem reposar unes 3 hores.
Ja estan llestos per servir

MonTSe Sala

panQUeQUe de forMaTGe-------------------------------------------------
per a 12 panqueques
- 500 gr. de formatge Hawarti - 300 gr. de farina
- 350 cl. de llet - 3 ous
- mantega - 3/4 kg de tomàquet pelat
- sal - pebre
- sucre - llorer
- orenga - 2 cebes

per a la pasta del panqueque es posa farina, llet, ous, un pols de sucre i sal. es barreja 
tot amb el minipímer i es posa de mica en mica a la paella molt calenta, untada de man-
tega.
Quan és cuit per una cara es tomba per l’altra, com si fos una creppe. es deixa refredar. 
pel 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 i molt petita, tomàquet, orenga, pebre i llorer. s’aboca 
el sofregit per sobre la pasta i es posa al forn uns vint minuts.



8

TereSa Moreno

peBroTs del piQUillo aMB
Brandada de Bacallà-------------------------------------------------
  
KerSTin PeTer SoGeMeier

roTlleT de salMó aMB espinacs-------------------------------------------------
- 125 g. espinacs - 4 ous
- 250 g. de salmó fumat - 200 g. de formatge fresc
- 1/2 llimona suc i pela - Un pessic de nou moscada
- anet - sal i pebre

Barrejar els espinacs amb els rovells d’ou, la nou moscada, la sal i el pebre.
Batre les clares dels ous amb una barreja de sal i després afegir a la barreja d’espinacs.
Tapar una safata amb paper per al forn i escampar la massa d’espinacs. coure-ho al 
forn a 200º  durant 10-12 minuts.
deixar refredar. Barrejar el formatge fresc amb l’anet picat, la llimona (suc i pela), afegir-hi 
la sal, el pebre i escampar sobre els espinacs (refredats). 
cobrir-ho tot amb el salmó. enrotllar-ho i tapar-ho amb paper d’alumini o film.
deixar durant 6 hores i tallar a rodanxes

vera Paola caSoni valenTi

sopa freda de Meló aMB
encenalls d’iBèric i MenTa-------------------------------------------------
- 1/2 meló (aprox, 1,5 kg.) - 100 ml. de nata líquida
- 1 iogurt natural - pebre mòlt
- sal - fulles de menta fresques
- 2 talls de pernil
pelar i treure les pipes del meló.
reservar 2 talls i la resta posar a la batedora, afegir el iogurt, la nata i batre.
posar amb un bol i salpebrar a gust.
desar a la nevera fins el moment de servir.
afegir a la sopa, unes boletes fetes amb el meló que aviem reservat i el cruixent o sal de 
pernil.
decorar el plat amb menta picada fresca.
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el pernil el podem servir amb encenalls o amb cruixent.
Jo faig el cruixent, posant el pernil embolicat, com quan fem papillota amb paper de forn 
i 1 minut al microones al 100%. deixar refredar i esmicolar amb el mateix paper, picant 
amb una ma de morter i el cruixent es fa sal (podem conservar fins que el tinguem que 
fer servir).
Bon profit!

vera Paola caSoni valenTi

salMoreJo-------------------------------------------------
- 1/2 quilo de tomàquets ben madurs  - 4 llesques de pa del dia abans.
- 1 dent d’all - 2 ous durs
- 100ml d’oli verge siurana - vinagre
- sal

Tallem el pa a trossos i el posem en un bol, hi afegim els tomàquets sense pell i l’all i ho 
triturem.
Quan ja tenim la barreja ben fina i sense cap grumoll hi afegim els ous durs i ho tornem a 
triturar.
Ho salem i, sense aturar la batedora, hi afegim un raget de vinagre, un bon vinagre, però 
pel meu gust no ha de ser balsàmic, i l’oli a poc a poc fins que aconseguim la textura 
cremosa que ens agradi (semblant a la maionesa).
Hi ha qui acompanya el salmorejo amb ou dur picadet, taquets de pa fregit o encenalls 
de pernil salat, això ja va al gust de cadascú. Bon profit!

MarGariTa HoSPiTal i MeriTxell Deulofeu

carGols aMB allioli-------------------------------------------------
per a 4 persones:
- 1 kg de cargols - 1/4 de litre d’oli
- sal i pebre - allioli

poseu en una cassola gran i fonda els cargols.
a continuació hi aboqueu l’aigua, que els cobreixi, i els deixeu bullir 30 minuts.
Quan els cargols ja han absorbit l’aigua, s’hi tira l’oli, la sal i el pebre, i després es deixa 
rostir.
Quan ja estiguin rostits es serveixen amb allioli separat i... bon profit!

MaiTe barceló
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saManida de pasTa aMB salsa rosa------------------------------------------------- 
  

ricarD fernánDez Díez

endívies farcides de forMaTGe 
aMB pernil salaT-------------------------------------------------

per a 4 persones
- 8 endívies  - 3 pebrots verds
- 50 gr. d’arròs - 1 ceba
- 2 dents d’all - ½ llimona
- 8 trossos de formatge (al gust) - 8 làmines de pernil salat
- oli d’oliva i sal

per a fer la salsa, picar la ceba, les dents d’all finament.
fer un sofregit amb una cassola amb oli, picar els pebrots i afegir-los al sofregit. posar al 
punt de sal. afegir l’arròs, l’aigua fins cobrir-ho i fer bullir durant 15 minuts.
Triturar i colar la salsa.
en una cassola, posar aigua a bullir. Quan comenci a bullir, exprimir-li la llimona. afegir 
les endívies i una mica de sal.
deixar coure 10 minuts
escórrer les endívies, tallar per la meitat i farcir-les amb formatge.
cobrir-les amb una làmina de pernil.
al forn a 180º 6/8 minuts fins que es dori el pernil i es desfaci el formatge.



2n
s

P
L

A
T

S



12

anTònia carraSco

calaMars farciTs aMB llaGosTins------------------------------------------------ 

- calamars - llagostins
- carn picada - ceba
- ou - all 
- Julivert - Tomàquet
- sal - pebre

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

anna DonaTiu i ricarD Pelló

pollasTre i conill al alleT
aMB pUré de paTaTa------------------------------------------------ 

- pollastre - conill
- alls - cebes
- sal - oli
- vinagre

pel puré:
- patates - llet
- all  - Julivert
- sal - oli

rostir amb oli el pollastre i el conill.
Quan estigui daurat, afegir les cebes i els alls tallats a mida mitjana.
regar-ho tot amb un bon vinagre i deixar fer xup-xup mitja hora

puré de patata:
Bullir les patates, pelar i passar pel passa puré.
afegir llet fins que tingui la textura adequada.
a última hora incorporar l’all i julivert prèviament saltejat a la paella
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Pilar Gázquez eSquiva

GalTes de porc aMB rovellons------------------------------------------------ 

per a 4 persones
- 4 galtes de porc - 400 gr. de rovellons
- 1 pastanaga - 1 all
- porro - 1 pebrot vermell
- 1 ceba - 1 cabeça d’all
- 1 fulla de llord - oli
- sal  - pebre

en una cassola amb oli s’hi posen les galtes salpebrades. es tomba i tomba.
seguidament s’hi afegeixen les verdures prèviament trossejades, el llord i l’all, i mig litre 
d’aigua. s’ha de deixar coure a foc lent mitja hora.
Un cop cuit, s’extreuen les verdures i es passen pel minipímer.
es torna a vessar la verdura dins la cassola juntament amb els rovellons, i es deixa coure 
15 minuts més. es rectifica de sal.
nota: si queda sec s’hi pot afegir un xic de brou de carn.

raMon coloMer i laura coMPanyó

canelons de rap i GaMBes------------------------------------------------ 

ingredients per 4 persones
- 2 cues de rap - 1/2 Kg de Gambes
- 1 litre de llet  - 1 cullerada de farina
- 12 plaques de canalons - 1 ceba
- 1 copeta de conyac - Beixamel
- Mantega - formatge ratllat
- sal, pebre, llorer i oli d’oliva

Bullir el rap amb la llet de 10 a 20 minuts (depenent del gruix dels talls) amb una fulla de 
llorer, escórrer el rap i reservar la llet.
saltejar les gambes amb una mica d’oli, quan estiguin cuites flamejar amb el conyac i reti-
rar. a la mateixa paella afegir la ceba ben picadeta, i una nou de mantega, coure la ceba.
Mentrestant pelarem les gambes, reservant-ne els caps.
Tallar la carn de les gambes a tallets petits i esmicolar el rap.
Quan la ceba estigui cuita afegir una cullerada de farina. coure la farina uns segons i pro-
cedir a fer una beixamel espessa amb la llet de bullir el rap i afegint també el suc colat dels 
caps de les gambes que haurem aixafat en un morter. afegir el rap i les gambes, rectificar 
de sal i refredar el farcit. coure les plaques de canalons segons recomani el fabricant.
farcir els canalons amb la farsa, afegir la beixamel per sobre i un xic de formatge ratllat. 
escalfar al forn acabant amb el gratinador fins que el formatge es dauri.
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aicHa el bouKriSSi

coUs coUs de pollasTre------------------------------------------------ 

- 1 kg de cous cous - 1 pollastre sencer
- 1 got d’oli de gira-sol - 1/2 got d’oli d’oliva
- 1 culleradeta de pebre negre - 1 de gingebre
- Una mica de safrà - sal
- 2 cebes - 1 tomata gran
- Julivert - pastanaga
- naps - carbassa 
- carbassó

posem en remull el cous cous amb aigua, sal i oli. es cuina al vapor durant 3 minuts.
es mulla un altre cop amb aigua i oli. es torna a cuinar al vapor, aquest cop dues hores.
acompanyament:
posar oli en una cassola. afegir el pollastre, la ceba, les verdures i l’aigua. coure-ho durant 
una hora.
es barreja tot i ja es pot servir.

MariaM aTMnane

TaJin de vedella------------------------------------------------ 

- carn de vedella - oli
- sal - pebre
- Gengibre - safrà
- canyella - ametlla (per decoració)
- prunes - ceba

es posa la carn que es faci poc a poc. Hi tirem la ceba.
s’hi afegeix el safrà, el pebre, el gengibre i la canyella.
Quan ja està tot fregit s’hi afegeix aigua i a foca lent 30 minuts.
es preparen les prunes al vapor. s’hi afegeixen canyella i sucre es couen al vapor 15 
minuts.
es pelen les ametlles i es fregeixen.
es posa la carn, les ametlles i les prunes a sobre i ja es pot servir
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conxi cabezaS

roGers rosTiTs aMB arròs------------------------------------------------ 

- 4 pebrots verds - 4-6 molls (segons la mida) o altre peix d’escata
- 4 grans d’all  -  1 ou 
- aigua - oli d’oliva
-  sal -  pebre negre
-  julivert

neteja els molls, retira les espines i els caps, treu dos lloms nets de cada un i reserva’ls. 
fes un fumet amb les espines i els caps en una cassola amb abundant aigua, una mica 
de sal i unes branquetes de julivert. (reservar). Talla les cebes i els pebrots a la juliana i 
“pocha” les verdures en una paella amb un rajolí d’oli i un pessic de sal.(reserva)
pela i talla 2 grans d’all per la meitat i daura’l en una cassola amb un rajolí d’oli. afegeix 
l’arròs i el doble o triple de brou que d’arròs (depenent del tipus d’arròs). condimentar i 
deixa cuinar a foc moderat durant 15-18 minuts. retira els alls i reserva. 
posa uns motlles quadrats sobre una safata apta per al forn. reparteix la fritada de ceba 
i pebrot a la base dels motlles, distribueix sobre l’arròs, pressiona bé i desemmotlla. posa 
damunt de cada pila dos lloms de moll (amb la pell a la vista), salpebra i pinta’l amb una 
mica d’oli. el poses al forn  (amb el forn preescalfat) a 220 º c durant 5 minuts. reserva’ls 
calents.
fes una maionesa amb all. serveix cada un dels piles de pebrot, arròs i molls en un plat i 
dóna-li brillantor al peix amb el suc que ha deixat anar la safata. acompanya amb una mica 
de maionesa d’all. Bon profit!!

Pilar PuiG GrauPera

canelons de TrUiTa aMB espinacs, 
Brandada de Bacallà i pinyons------------------------------------------------ 

per a 4 persones
- 6 ous 200 gr. de bacallà dessalat - 1 paquet d’espinacs congelats
- 50 gr. de pinyons
Beixamel:
- 50 gr. de tomàquet triturat cru - 20 gr. d’ametlles torrades
- 10 gr. de mantega - 2 cullerades d’oli d’oliva
- 150 cc de llet - 2 cullerades de farina
Brandada
- 200 gr. de bacallà dessalat i escaldat - 2 alls
- 100 cc. d’oli d’oliva - 50 cc.de llet
 
de cada ou s’ha de fer 2 truites petites i omplir amb la pasta feta amb la barreja de bran-
dada  espinacs i pinyons. Tirar per sobre la beixamel per sobre de les truites i formatge 
ratllat i posar al forn a 180º per gratinar
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franceSca eSTeve

sUQUeT de rap------------------------------------------------ 

- rap - patates
- Brou de peix - Un got de vi blanc

per la picada
- pa fregit - nyores
- avellanes - ametlles torrades
- alls - Julivert
- oli d’oliva

en una cassola amb oli hi fregim una llesca de pa, es treu i es reserva.
a continuació hi tirem les patates a talls regulars i les cobrim amb el brou de peix.
després s’hi posa el rap que prèviament hem cuit fent un “tomba tomba”.
Tot seguit es fa una picada amb les ametlles, avellanes, la nyora, el pa fregit, l’all i el 
julivert, i el raig de vi blanc. es cou 5 minuts i ja es pot servir.

MarGariTa coTS

plaTillo de cUa de BoU------------------------------------------------ 

- 2 cues de bou - 1 got de vi negre
- Tomata - ceba
- llor - sal
- pebre - Brou

- picada d’ametlles, avellanes, all i julivert, pa fregit i 1 copa de conyac
Talleu les cues, salpebreu-les i passar-les per la cassola, fins que estigui daurat. en el 
mateix oli, sofregiu la ceba i la tomata. Quan estigui al punt, poseu una fulla de llor, el vi 
negre i el brou. a continuació poseu les cues de bou, que couran durant 2 hores.
en un morter feu la picada. Tot seguit afogueu-la a la cassola, deixeu-ho coure uns 10 
minuts més.

Miquel royo

carGols aMB sèpia i piT de Tocino------------------------------------------------ 

- 1 kg. de sèpia fresca - 4 kg. de cargols
- 4 cebes - Tomàquet pel sofregit
- pit de tocino i botifarres 
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iSabel

carGols aMB cansalada
i salsiTxes------------------------------------------------ 

- 4 cebes de figueres grosses - 2 kg. de tomàquets 
- 1/2 kg. de cansalada fresca - 1,5 kg. de salsitxes
- 4 grans d’all - Julivert
- pebre negre - sal
- 1/2 litre de vi blanc - 2 cullerades de farina
- 3 kg. de cargols

rentem els cargols i els bullim un parell de vegades amb sal durant mitja hora.
fregim les salsitxes i la cansalada i ho reservem.
sofregim la ceba, el tomàquet i una picada d’all i julivert.
Tallem ben petites les salsitxes i la cansalada i ho afegim al sofregit juntament amb pebre 
al gust del consumidor.
afegim també 2 cullerades de farina remenant bé i hi afegim el vi blanc.
Hi aboquem els cargols i ho deixem coure fins que els cargols estiguin fets.

naTi leon Garcia

conill al aJillo------------------------------------------------ 

- 1 conill - 1 cabeça d’alls
- sal - pebre negre
- comí - pebre vermell
- 1 copa de conyac

es talla el conill en talls petits. se li tira la sal i el pebre i es posa a fregir fins que estigui 
daurat. retirar.
a continuació s’aixafen els alls i es posen a la mateixa paella amb una mica d’oli per 
daurar.
Quan estiguin daurats se li afegeix una cullerada petita de comí i una altra de pebre 
vermell.
cuinar una mica i afegir el conill. se li afegeix la copa de conyac. es deixa coure una 
estona i es retira del foc.
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carMen alfaro

fricandó------------------------------------------------ 

per a 12 persones:
- vedella 2,5 kg (conill) - 1 kg. ceba de figueres
- 1/2 kg. de pastanagues - 15 tomàquets madurs ratllats
- 10 dents d’all - 2 fulles de llaurer
- 5 llaunes de xampinyons - oli d’oliva
- 1 l de vi ranci - 1/4 de kg. de farina (6 cullerades)
- pebre negre mòlt

per la picada : 
- 15 ametlles - 3 dents d’all
- Julivert - 3 picatostes
- oli d’oliva

es marina la vedella.  es sofregeix. 
es posa en una cassola gran. es fa el sofregit amb els tomàquets i la ceba.
Quan està sofregit, se li posa la farina al sofregit. es posa el vi ranci i se li afegeix l’aigua.
Que bulli tot una estoneta i es cola. el caldo es posa a la cassola on hi ha la vedella.
se li afegeixen les llaunes de xampinyons.
es fa la picada: es posa l’oli, els picatostes, els alls i les ametlles. es sofregeix. es posa 
tot al morter i es pica. 
s’afegeix el julivert a la picada. s’hi afegeix un got de vi ranci i un cop fet es posa a la 
cassola. es posa sal al gust i es cou 45 minuts. Ja es pot servir

fina

MandonGUilles i GaMBes------------------------------------------------ 

- carn picada - calamars
- sal - pebre
- Gambes - Tomàquet
- ceba

per a la picada
- all - pa
- Julivert

es fan les mandonguilles amb la carn picada, els calamars la sal i pebre.
es passen les gambes per la paella. amb el suc que fan les gambes es fa el sofregit 
es fa la picada i es tira tot a la cassola i que cogui una estona Bon profit!
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roSa Pi i JoSeP GallarDo

rodó de vedella aMB pèsols------------------------------------------------ 

- rodó de vedella - pèsols
- ceba - Tomàquet
- alls

rostirem el rodó amb una ceba, una fulla de llorer, i un cap d’alls fins que quedi ben 
daurat.
Un cop fred ho tallarem a rodanxes. a la mateixa cassola amb l’oli del rostit hi farem un 
sofregit de ceba i tomàquet, trinxant la ceba i els alls del rostit.
posar a la cassola del sofregit el rodó de vedella, els pèsols i un got d’aigua calenta, bullir 
fins que els pèsols siguin cuit.

Trini TenDero

pollasTre aMB escaMarlans------------------------------------------------ 

per a 4 persones
- 4 quarts de pollastre  - ceba
- Tomàquet - 8 escamarlans

per a la picada
- all - Julivert
- pa torrat - 2 o 3 alls 
- ametlles 

es fan 4 quarts de pollastre rostidets
es fa un sofregit amb ceba i tomàquet
es tira el pollastre amb escamarlans
es fa una picada d’all, julivert i pa torrat, 2 o 3 alls escalivats i ametlles
es tira tot a la cassola i que cogui una estoneta
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Jenny xufré

TiraMisú------------------------------------------------
ingredients: (per 6-8 persones)
- 600 grs. de formatge Mascarpone (a temperatura ambient) ho trobareu al súper a la 
secció de refrigerats 
- 5 ous -  a temperatura ambient – separant rovells i clares.
- pessic de sal - 1/2 tassa de sucre glacé
- 1/2 tassa de cafè fort - 1/2 tassa de licor “amaretto” o “Baileys”
- 1 caixa de melindros durs (per exemple marca fontaneda)
- cacau en pols 

separem les clares dels rovells. 
Muntem les clares a punt de neu posant un pessic de sal. Ho apartem. 
en un bol apart batem els rovells i hi afegim el sucre. Ho apartem.
en un altre bol posem el formatge mascarpone i el treballem amb una cullera.
afegim el mascarpone a la mescla de rovells i sucre que teníem reservada.
Un cop barrejat hi afegim les clares muntades a punt de neu i barregem a poc a poc i amb 
cura. reservem. fem el cafè i hi afegim el licor escollit. en aquesta barreja hi sucarem els 
melindros, només una mica perquè perdin la consistència, però sense que es trenquin.
en la plata on volem servir o en platets individuals farem una capa de melindros sucats, 
una capa de la barreja del formatge i espolvoregem amb cacau en pols. repetim les ca-
pes. la darrera capa ha de ser de cacau en pols.
posem a la nevera un mínim de 4 hores - quan més fred estigui millor. Una bona opció es 
fer-ho el dia abans. abans de servir tornem a repetir l’espolvorejat de cacau. Bon profit

ana Maria Garcia TorreS

pUdinG de flaM d’oU, naTa i cafè------------------------------------------------
- 1 / 2 litre de llet - 6 ous sencers més 4 rovells
- 200 gr. de sucre - 1 pell de llimona
- 1 tros de canyella - nata
- cireres - cafè
- Galetes
- per fer-lo amb gust de cafè es posa un got de cafè barrejat amb els ous i la llet 

en un pot es posa la llet, la pell de la llimona i la canyella.
es deixa bullir, es treu del foc i s’espera que es refredi. 
llavors es cola i s’hi tiren els ous batuts i els rovells barrejats amb el sucre.
Una vegada ben barrejat es posa en un motlle amb sucre cremat al fons.
es posa a coure al bany maria en una plata amb aigua al forn a 160 graus.
per provar si ja és cuit, es punxa amb una agulla prima de fer mitja. si surt neta, ja és 
cuit. es pot guarnir amb nata, cireres i galetes. Bon profit!
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TereSa MaSviDal

pasTís de forMaTGe------------------------------------------------
- 4 ous - 4 iogurts
- 400 gr. de philadelphia - 3 cullerades de farina
- 12 cullerades de sucre

 
vicTòria Garcia Solano

flaM d’oUs------------------------------------------------
- ous - llet
- canyella - pela llimona
- pela de taronja - sucre
- nata - Guindes

cada flam porta vuit ous, un litre de llet, canyella, 10 cullerades de sucre, una pela de 
llimona i taronja.
es posa la llet a bullir, amb sucre, la pela de llimona i taronja i un pal de canyella.
Quan bulli la llet es treuen les peles i la canyella, i es baten els ous i s’hi aboquen.
es posa al bany maria, i quan es vegi que està dur es pot treure el flam.
Quan estigui fred es tomba i s’hi aboca sucre i caramel.

lorena De luPi i nuria MarTori

púdinG de pa------------------------------------------------
- 1 / 2 barra de pa - 1 / 2 litre de llet
- 1 tassa de sucre - 4 ous
- panses - caramel líquid

escalfar la llet.
Quan bulli apagar el foc i incorporar el pa sense la crosta i trossejat.
desfer el pa amb una forquilla.
afegir-hi el sucre i quan la barreja estigui tèbia afegir-hi els ous prèviament batuts.
Barrejar tot i afegir un grapat de panses.
Bolcar la barreja en un motlle apte per a microones banyat amb caramel líquid.
coure al microones durant 10 minuts a potència màxima.
desemmotllar en fred.
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JoaquiMa bruJaTS albiol

poMa al forn------------------------------------------------
- pomes - sucre
- licor - pela de llimona
- canyella en branca - aigua

es renten les pomes. Un cop netes es treu el cor i es condimenten amb el sucre, el licor, 
un tall de pela de llimona i un tall de canyella.
es posen en una safata amb una mica d’aigua al fons perquè no se ferri i faci un almívar.
es posa al forn fins que estiguin cuites

carMen Pérez González

rosQUillas aMB xUpiTo de raTafia------------------------------------------------
- 1 dotzena d’ous - 3 litres d’oli
- 2 kg. de sucre - 1 paquet de llevadura royal
- 1 litre de llet - 1 / 2 kg. de llimones
- canyella (100 gr.) - 2 kg. de farina
- 1 / 2 kg. de taronges - 4 ampolles de ratafia

s’escalfa l’oli amb una pela de llimona i de taronja (es deixa refredar).
es munten les clares a punt de neu i amb l’oli ja fred es fa una maionesa amb el rovell.
es barreja la llet, les clares i els rovells i se li afegeix farina fins que es fa una pasta consis-
tent. es fan rodones, es fregeixen i es passen pel sucre i la canyella.

MarTa arcaS Pérez

pasTís de les 3 xocolaTes------------------------------------------------
- 150 gr. de xocolata negra - 150 gr. de xocolata amb llet
- 150 gr. de xocolata blanca - 3 sobres de quallada
- 750 cl. de llet - 750 cl. de nata per muntar
- Galetes Maria - Mantega

es fa una base de galeta Maria en un motlle rodó.
per la preparació de la xocolata negra: es desfà en un got la quallada amb una mica de 
llet, després desfem la xocolata negra amb una mica de mantega, barregem la xocolata 
amb la nata, la llet i la quallada, i l’escalfem fins que faci una mica d’ebullició. Una vegada 
hem fet això, ho posem al motlle i a la nevera
es fa el mateix amb la xocolata blanca i amb la xocolata amb llet.
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JoSeP caPDevila baSSaS

flaM d’oU------------------------------------------------
- sucre - ous
- llet condensada - llet

es posen tots els ingredients en un motlle en bany maria i es cou al forn durant 50 mi-
nuts.
es desemmotlla, es deixa refredar i es posa a la nevera.

elena KoSiDlo

pasTís de frUiTa------------------------------------------------
- 75 gr. mantega  - 75 gr. sucre 
- 2 ous  - vainilla en pols 
- un polsim de sal  - 150gr. farina 
- 1 cu. llevadura en pols  - 2 cu. llet

es barregen tots els ingredients fins que quedi una pasta cremosa, tot seguit es posa en 
una forma rodona i al forn. 
forn: 175º duran 25 minuts 
Quan el pastis està fred s’incorporen les fruites vermelles i es fa una gelatina per donar 
brillantor. 

carMe cabarrocaS

coca de pinyons------------------------------------------------
- 3/4 de kg. de farina - 7 ous
- 2 iogurts - 2 gots d’oli
- 3 mesures de sucre - 2 royals
- la ratlladura d’una llimona - barreja de can Quim

Tot ben barrejat  i les clares dels ous batudes. Quan la coca està cuita s’agafa una agulla 
i es punxa. si l’agulla surt neta, la coca està cuita.
Quan la coca és freda s’obre per la meitat i s’emplena de crema. 
i per acompanyar, un got de moscatell del celler de can Quim.
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iolanDa MoraleS

pasTís de les 3 xocolaTes------------------------------------------------
per la capa de xocolata negra:
- xocolata negra nestlé (pur) 130 gr. - 75 gr. de sucre
- 1 sobre de quallada - 600 gr. de nata líquida

per la capa de xocolata amb llet:
- els mateixos ingredients però amb xocolata amb llet

per la capa de xocolata blanca:
- els mateixos ingredients però només amb 30 gr. de sucre

preparació amb Termomix:
per cada capa de xocolata:
Tirar al got la xocolata trossejada i picar a TUrBo. afegir la resta d’ingredients. posar-ho 
durant 7 minuts a 90º i velocitat 5.

carMe cariTG

eriçons de xocolaTa------------------------------------------------
- ametlla filetejada o en forma de palets (les podeu trobar en botigues especialitzades en 
fruits secs)
- xocolata blanca - xocolata amb llet
- xocolata negre (70-80% cacau) - paper vegetal

per a preparar els eriçons necessitarem:
- 120 gr. ametlla - 100 gr. xocolata

Quantes vegades hem quedat encantades en l’aparador d’una bona pastisseria? Mai hi 
falten els anomenats “eriçons de xocolata”; és a dir, ametlla amb xocolata.
Jo us convido a fer-ho, són fàcils i boníssims. a més a més, els farem amb xocolata 
blanca, xocolata amb llet i xocolata negre.
l’ametlla filetejada, habitualment, es ven crua; per millorar la seva textura, podem donar-
li un toc de forn perquè quedi més cruixent. s’estén en una plata del forn i es retira que 
l’ametlla canvia de color (si queden molt rosses, poden quedar amargues).
desfer una varietat de xocolata al bany maria . Un cop la xocolata quedi líquida, s’afegeix 
l’ametlla i es barreja bé (les ametlles han de quedar cobertes de xocolata)
posarem el paper vegetal sobre una superfície plana i anirem fent pilonets amb la barreja 
mitjançant una cullera de postres. es deixa refredar la barreja.
repetir les accions anterior amb la resta de varietats de xocolata.
Una vegada feta les tres varietat de xocolata es poden deixar a la nevera o al congelador, 
per sa poder-los oferir en qualsevol ocasió.
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MonTSe ayMericH

pasTís de forMaTGe------------------------------------------------
- 250 gr. de formatge fresc - 1 l. de nata
- 1 sobre de “cuajada” - 100 gr. de sucre

es barreja tot bé.
es fa un caramel amb sucre i es posa en un motlle al forn al bany Maria

criSTina Sala

TiraMisú------------------------------------------------
- 250 gr. de formatge Mascarpone - 4 rovells d’ou
- 200 gr. de sucre - 1 tassa de cafè fort
- 24 unitats de melindros - 20gr. de cacau pur en pols

Bateu els rovell d’ou amb tot el sucre, fins que estiguin a punt de pomada. afegir-hi el 
Mascarpone i barregeu molt bé.
en un motlle desmuntable: poseu una capa de la barreja una capa de melindros sucats 
al cafè i a sobre una altra capa de barreja. reposeu-lo almenys 12h a la nevera i espol-
seu-lo abundantment amb el cacau.

desemmotlleu-lo i serviu-lo ben fred en porcions.

ricarD fernánDez

coUlanT de xocolaTa------------------------------------------------
- 250 gr. de xocolata desfeta   - 250 gr. de mantega
- 6 rovells d’ou - 5 ous
- 150 gr.  de sucre - 100 gr. de farina

es desfà la xocolata i la mantega junt.
a part es barregen 6 rovells, els ous i sucre.
es remena tot.
es tira la barreja de rovells a la xocolata i per últim la farina 
es posa al forn 8 minuts a 200 graus
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De dilluns a dissabte, de 9 a 21h
Diumenge, de 9 a 14h

C/ Narcís Monturiol
(Cantonada Jacint Verdaguer)
SANTA CRISTINA DʼARO

Tel. 972 83 80 83


