




Santa Cristina d’Aro celebra aquest 4 de juny de 2016 una nova edició de la Mostra de 

Tastets de Cuina Casolana.

Des de fa ja vint-i-quatre edicions, comensals de tota la Vall d’Aro esperen amb delit la 
primera setmana de juny, per a donar-se cita a Santa Cristina i viure la gran festa de la 
cuina Casolana que és la nostra Mostra de Cuina. 

La Mostra de Tastets de Cuina Casolana s’ha convertit, amb el pas dels anys en una cita 
d’obligada assistència per als amants de la bona cuina casolana... una cuina casolana 
que -tot i mantenir l’essència dels “plats de tota la vida” amb la que es va encetar l’any 
1993- amb el pas del anys ha experimentat una notable evolució... Una evolució que ha 
vingut donada tant per la irrupció de noves generacions de cuiners i cuineres com per les 
aportacions que han fet les noves cultures que han enriquit, encara més, la nostra -ja de 
per si- extensa cultura gastronòmica.

Que un poble com Santa Cristina d’Aro celebri una Mostra de Cuina no deixa de ser un 
reflex de la gran tradició culinària que té el nostre municipi i, per extensió, el nostre país. 
A la nostra memòria queden registrats per sempre aquells plats fets a casa que hem 
tastat de petits, la cuina que feien els nostres avis i àvies, que amb tanta cura i dedicació 
s’ha anat transmetent de generació en generació i que tan de bo puguem transmetre 
també nosaltres a les generacions futures. L’aspiració de la Mostra de Tastets Cuina de 
Casolana Santa Cristina és la de posar el seu granet de sorra per tal de donar a conèixer 
aquestes receptes que ens han marcat per a sempre.

Moltes de les grans decisions que es prenen al llarg de la vida s’acaben prenent al voltant 
d’una taula, envoltats dels millors plats i la millor companyia... qui sap si serà el cas de la 
Mostra d’enguany... el que sí que està garantida és la segona part d’aquesta afirmació, 
i quest fet ho poden certificar els prop de 500 comensals que any rere any fidelment
assistiu a la Mostra.

Molt bona Mostra a tothom!

XAVier SALA i CongoST
Alcalde de Santa Cristina d’Aro
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   AnTÒniA CodinA   Calamarsets a la marinera
inGREdiEnTS: Calamars (mida petita), ceba, oli, vi negre, farigola, sal.
Es netegen els calamars deixant la tinta i la pell.
Es posa la ceba en una cassola amb oli d’oliva. Es deixa estovar. Quan està tova s’hi afegeix un raig 
de vi negre i un polset de farigola. 
S’hi afegeixen els calamarsets amb la seva tinta. 
Afegim la sal. Es posen al forn tapats durant una mitja hora, fins que la ceba queda desfeta i el 
suc espès i negre.

    AnTÒniA CARRASCo   Calamars farcits amb llagostins
inGREdiEnTS: 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.

   ViCToRiA GARCiA SoLAno   Platillo
inGREdiEnTS: Pollastre, Bolets, Escamarlans, Picada, Safrà, Ceba, All, Tomàquet, Farina
Es rosteix el pollastre. 
Quan està rostit es rosa la ceba picada i es passa una estona.
S’hi afegeix l’all i una mica de farina per tal que espesseeixi una mica.
S’afegeix una mica d’aigua.
S’afegeixen els bolets, una mica de safrà, els escamarlans i una mica de sal. 
Es deixa coure. 
Es retira del foc i ja es pot servir.



    AiChA EL BoukRiSSi  Tajin de xai
inGREdiEnTS: Carn de xai tallada a trossos petits, ceba, canyella en pols, sucre, gingebre, 
julivert, oli d’oliva, sal, pebre, colorant alimentari, ametlla
L’ametlla es posa amb aigua calenta i es treu. Es fregeix amb oli i es reserva.
Es couen les cebes al vapor, amb canyella i sucre
Es barregen la resta d’ingredients (Carn, oli, sal, gingebre, julivert) i es couen 
Es barregen els ingredients.
S’afegeix l’ametlla i ja es pot servir.

    kERSTin PETER  Pollastre amb salsa amb blat tendre
inGREdiEnTS: 3 o 4 cuixes de pollastre, 2 pastanagues tallades a tires, 1 ceba gran trossejada, 
2 dents d’all trossejats, oli d’oliva, pebrot mòlt dolç, pebrot mòlt picant, sal, pebre
Salpebrem el pollastre net (amb pell). Hi afegim el pebrot mòlt.
En una cassola ampla hi escalfem oli d’oliva.
Hi afegim els talls de pollastre per tal que es vagin daurant.
Afegim directament ceba, pastanaga i alls per a daurar-los també durant 10-15 minuts.
un cop daurat hi afegim uns gots d’aigua calenta, tapem  l’olla i la deixem a una potencia mínima 
/ mitjana entre 30 i 45 minuts.
Traiem els trossets de pollastre per a espesseir la salsa amb la Maicena i hi tornem a abocar el pollastre.
S’acompanya de blat tendre cuinat 10 minuts en aigua salada.

     NoA SCHArF PETEr  Tastet de rotlle de salmó amb espinacs
inGREdiEnTS: 125 gr. d’espinacs, 4 ous, 250 gr. de salmó fumat, 200 gr. de formatge fresc 
(tipus Philadelphia), ½ llimona suc i pela ratllada, 1 pessic de nou moscada, Anet, sal i pebre
Barrejar els espinacs amb els rovells d’ou, la nou moscada, sal i pebre.
Batre les clares dels ous amb un pessic de sal i després afegir amb moviments circulars a la barreja d’espinacs.



Cobrir una safata amb paper per a forn i escampar la massa d’espinacs.
Fornejar durant 10-12 minuts a 200º.
deixar refredar. Barrejar el formatge fresc amb l’anet picat, la llimona (suc i pela). Afegir sal i 
pebre i escampar sobre dels espinacs (refredat).
Cobrir amb el salmó i enrotllar-ho bé i embolicar-ho amb paper d’alumini o film.
deixar reposar a la nevera durant 6 hores i tallar en rodanxes.

    MARiA RoSA PijoAn  Peus de porc amb salsafins                   i mongetes de Santa Pau
inGREdiEnTS: Peus de porc, salsafins, mongetes de Santa Pau, cebes, alls, ametlles torrades, 
carquinyolis
Bullim els peus i els salsafins i els reservem.
Fem un sofregit abundant de ceba.
Amb el suc de bullir els peus, ho posem en una plata o cassola i que cogui.
Quan veiem que quasi està, hi posarem els salsafins enfarinats i passats un moment per la paella, 
juntament amb les mongetes que prèviament haurem bullit.
Quan arranqui el bull hi tirarem la picada.
jo, per desfer-la hi poso una mica de vi ranci.
Cinc minuts de xup xup i llestos per menjar.

   MiQuEL Royo doMènECh  Cargols amb sépia
inGREdiEnTS: Cargols, ceba, tomàquet, oli, sal, all, julivert, pebre, sépia, botifarres de carn 
i negre
Rentar els cargols amb aigua i sal.
Després es posen al foc amb aigua freda i es deixen bullir unes dues hores.
Mentrestant es prepara un sofregit, on també s’hi fa coure la sépia i les botifarres.
Finalment es barregen els cargols amb el sofregit de sépia i botifarres i es deixa coure tot plegat una hora.
A mig coure hi afegirem una picada d’all i julivert.



     ELiSEndA CAMPS BASSETS  Pollastre amb olives
inGREdiEnTS: Pollastre, all, julivert, avellanes i ametlles, salsa de tomàquet, ceba, olives 
farcides.
Es rosteix el pollastre una mica i es deixa a banda. Es sofregeix la ceba, s’hi afegeix la tomata 
i es deixa coure. Quan el sofregit és cuit, s’hi incorpora el pollastre, les olives i una picada 
catalana. Es rectifica de sal. S’hi posa aigua fins a gairebé cobrir el pollastre, es torna a 
rectificar de sal i es deixa coure a foc lent fins que el pollastre és ben cuit i la salsa té certa 
consistència.

    MARGARiTA CoTS  Cargols rostits a l’estil de l’àvia
inGREdiEnTS: Cargols, farigola, llorer, carn picada, cansalada  viada, tomàquet, alls, cebes
Fem bullir els cargols amb farigola i llorer fins que quedin tous.
En una paella amb oli es fa sofregir la cansalada viada a talls molt petits i la carn picada.
Quan està es treu i es reserva.
Al mateix oli s’hi tiren els cargols i es van passant per la paella fins que estiguin dauradets.
Després s’hi tira el tomàquet, la ceba, el pebre i la sal, tot cuit.
Es deixa coure tot junt amb una mica d’aigua i vi blanc, i finalment es fa un allioli negat i s’hi tira 
al damunt. Fem xup xup dos o tres minuts i a menjar!

  ASSuMPCió GuiLLoT MiRET   Cargols mar i muntanya
inGREdiEnTS: Escamarlans, cargols, pit de porc, sal, pebre, ceba, pastanaga, tomàquet, 
picada d’all i julivert, 1 copa de cointreau, aigua
Saltejar els escamarlans amb sal i pebre
Saltejar el pit de porc amb sal i pebre
Apartar i reservar
Tallar la ceba i pastanaga en juliana i coure fins que ha canviat de color, afegir una tassa de 
tomàquet tallat juntament amb una picada d’all i julivert, 1 copa de cointreau i 1 copa de julivert.



Coure tot fins que s’ha reduït.
Anar afegint aigua perquè no s’agafi.
Passar la salsa per un passa puré.
Tornar la salsa a la cassola, juntament amb els escamarlans i el pit de porc.
Com ja tindrem els cargols nets i bullits, els afegim a la cassola,
rectificar de sal i pebre al gust

   ALBERT dESCAyRE i MARiA  Rissotto de ceps
inGREdiEnTS: Arròs, ceba tendra, ceps, vi blanc, brou de pollastre, parmesà, mantega, oli i sal
En una cassola amb oli es rosseja poc a poc la ceba a dauets i s’hi afegeixen els ceps tallats. 
Posteriorment tirem l’arròs i una vegada rossejat apugem el foc i hi afegim un got de vi blanc 
sec. Quan s’hagi begut el vi anem tirant el brou de pollastre suau poc a poc i a mida que es vagi 
consumint el suc n’hi anem afegint més. remenar tota l’estona perquè l’arròs deixi el midó i quedi 
cremós. Als 15 minuts apaguem el foc, hi posem un dau de mantega i el parmesà, remenem i ho 
deixem reposar 2-3 minuts. Ja es pot servir ! 

   iBAn CASTELLS Boj  Risotto de gírgoles i all tendre  amb seitan a la brasa i mantega de cafè de París
inGREdiEnTS: Per a 4 persones
Ingredients per al risotto: 4 cebes, 250 gr. de gírgoles, 250 gr. d’all tendre, Martini, 4 tasses 
d’arròs, sal i pebre, aigua, parmesà, mantega
Ingredients per al seitan: 120 gr. de seitan, una bona brasa
Ingredients per a la mantega de París: 1/3 de mantega, 20 gr.de ketchup, 10 gr. de mostassa, 
10 gr. de tàperes, 50 gr. de ceba, 20 gr. de julivert, 2 gr. de marduix, 2 gr. de fonoll, 2 gr. 
de farigola, 2 gr. de romaní, 3 fulles d’estragó, ½ all, 1 filet d’anxova, conyac, oporto, 2 grs. de 
paprika, 2 grs. de curry, 2grs. de pebre, 2 grs. de pebre de canella, suc i pell de llimona, pell 
de taronja i 4 grs. de sal.



Elaboració del risotto:
Pelar i triturar la ceba i posar-la a confitar en una cassola amb una mica de mantega. 
Quan sigui ben rossa afegir l’all tendre i sofregir.
A continuació posar les gírgoles i coure. Regar-ho amb una rajolí de Martini.
Posar l’arròs i sofregir. 
Posar aigua tot remenant per treure el midó de l’arròs perquè quedi ben lligat, i quan sigui l’arròs 
cuit afegir el formatge parmesà.
rectificar de sal.
Elaboració del seitan:
Encendre les brases i coure per totes bandes el seitan, 
Tallar-lo en llesques fines per acabar-ho al forn. (també es pot cuinar a casa en una paella).
Elaboració de la mantega cafè de París:
Disposar tots els ingredients menys la mantega en un got per triturar, deixar reposar la mescla 24 
hores.
Mesclar amb la mantega tova.
Tornar a reposar la mescla fins que agafi cos i amb l’ajuda d’un paper film fer uns cilindres i 
conservar a la nevera fins a utilitzar-ho.
Muntatge:
Posar el risotto al plat, a sobre el seitan amb la mantega desfeta per sobre.

   PiLAR GázQuEz ESQuiVA  Peus de porc amb gambes
inGREdiEnTS: 2 peus de porc, 8 gambes, 1 ceba grossa i 1 de petita, 2 alls sencers, 6 ametlles 
torrades, 6 avellanes torrades, ½ galeta, una mica de xocolata negra, sal, pebre, julivert, oli, 
llorer, 1 cullerada sopera de tomàquet sofregit
Poseu els peus de porc tallats per la meitat en una olla a pressió i cobriu-los amb aigua, poseu-
hi la fulla de llorer, sal i pebre, una cabeça d’alls i la ceba petita i deixeu-ho bullir durant 
aproximadament ½ hora.
A part, en una cassola, poseu oli i la ceba picada, poseu sal i sofregiu-la.
Prepareu la picada dels alls pelats d’una cabeça i el julivert i una mica de sal, afegiu la picada a 
la ceba i acabeu de sofregiu-ho tot. Finalment afegiu el tomàquet.
Quan els peus ja estiguin cuits afegiu-los al sofregit amb la meitat del suc de la seva cocció i que 
es vagin fent durant ¼ d’hora.



Saltegeu les gambes a part i introduïu-les als peus.
Per últim, fer la picada de les ametlles i avellanes pelades, galeta i xocolata i aboqueu-la a la 
cassola també. Acabeu de coure-ho durant ¼ d’hora més, tasteu-ho i, si cal, rectifiqueu-ho de sal 
i pebre. 

    iSABEL AyMERiCh  Mandonguilles amb gambes
inGREdiEnTS: carn picada, ou, pa ratllat, all i julivert, tomàquet trinxat, ceba, una picada, 
gamba vermella.
Es fan les mandonguilles amb la carn picada, el pa ratllat, l’ou i l’all i julivert.
un cop fetes les mandonguilles se sofregeix una mica a la paella.
Seguidament fem un sofregit amb la ceba i el tomàquet.
Finalment es couen les gambes.

     MonTSE SALA  Rostit de pollastre
inGREdiEnTS: Pollastre, salsitxes, oli, pastanaga, cebes, cabeces d’alls, sal, pebre, vi blanc o 
cava
En una cassola amb oli s’hi tira el pollastre, les salsitxes i es rosseja una mica.
Es treu la carn i amb l’oli que queda hi aboquem la pastanaga, les cebes i les cabeces d’all.
Es rosseja.
Es torna a afegir el pollastre i la resta de carn, es salpebra i es cobreix amb aigua, vi blanc o 
cava.
Es tapa i es cou a foc baix molt a poc a poc.
ja es pot servir

    JoSEP XIFrA  Cananes amb ceba 
inGREdiEnTS: oli, sal, pebre, cebes, cananes
Per a 4 persones: 6 o 7 cananes mitjanes i 8 o 10 cebes



Pelem i tallem la ceba.
Posem oli a la cassola i la coguem.
Mentrestant netegem les cananes i les tallem.
Les afegim a la cassola a coure.
S’ha d’anar remenant molt sovint per tal que no s’enganxi.
Coure a foc baix i molta estona (de 2 a 3 hores).
Es pot acompanyar amb unes patates al forn, barrejat amb pasta, un arròs blanc...

      joSEP CRuAñAS Tripes de bacallà amb salsitxes i botifarra negra
inGREdiEnTS:  Per a 4 persones
½ kg. de tripes de bacallà (a talls de 3 o 4 cm.), 2 botifarres negres, 8 salsitxes, 1 ceba grossa, 2 
tomàquets, 1 got de fumet (o més, segons la cocció)
Per a la picada, 2 alls, julivert, safrà, 1 presa de xocolata, 1 got de vi blanc o fumet
Fregir la ceba i les tomates.
Posar-hi les botifarres tallades a rodelles i les salsitxes.
Coure durant 5 minuts.
Afegir-hi el fumet i quan bulli, afegir-hi les tripes i coure-les uns 15 minuts.
Comprovar la sal i servir

    AndREA SAEnz  Musclos amb salsa de tomàquet
inGREdiEnTS:  Alls, porros, ceba, tomàquet, sal, pebre, vi blanc, musclos de roca
obrir al vapor els musclos.
Fer el sofregit amb una cassola a foc ben lent amb oli, 3 ó 4 alls laminats, porro i ceba.
Quan estigui ben sofregit, posarem el vi blanc.
Quan s’evapori el tomàquet, ho deixem reduir i, al final de tot hi posarem els musclos amb sal i 
pebre.



  FrANCESC FArgAllo I SArA FArgAllo PuJol 
  Coca de la fleca garcia amb verdures  caramel·litzades i formatge de ceba
inGREdiEnTS:  Verdures al gust (Espàrrecs verds, albergínia, porros, carbassó, ...) i ceba, 
coca de pa, formatge al gust (roquefort, cabra, brie..., sucre, sal, vi blanc, all mòlt, salsa de 
soja.
Netegem les verdures (excepte les cebes), les tallem com més ens agradi. les posem posem en 
una safata pel forn amb una mica d’oli d’oliva, un raig de vi blanc, sal, all mòlt i sucre morè. les 
fem coure a forn mig (amb el gratinador encès) durant 20 minuts (tot dependrà del gruix del tall). 
Agafem les cebes i les tallem a rodelles amb una mandolina. Les posem en una paella al foc amb 
un raig d’oli, sucre morè i un raig de salsa de soja. les deixarem caramelitzar.
Muntarem les coques partint-les pel mig, posant les verdures al damunt i posant-hi el formatge 
que més ens agradi. les gratinem i ja estaran a punt de menjar.

    jAuME Muñoz  Cloïsses amb mongetes del ganxet
inGREdiEnTS:  per a 4 persones:
700 g de cloïsses gallegues fines, 500 grs. de mongetes cuites, 50 ml. d’oli, 5 grs. d’all (una 
culleradeta), 5 grs. de julivert (una culleradeta), 100 ml. de vi blanc
Cogueu les mongetes a la manera clàssica i guardeu-les d’un dia a l’altre amb el seu suc. En 
una paella de la mida de la quantitat de cloïsses, poseu-hi l’oli i la meitat de l’all i julivert amb 
les cloïsses, i escalfeu-ho tot junt. Quan l’all comenci a coure, tireu-hi el vi blanc i deixeu-ho 
evaporar una mica. Afegiu-hi les mongetes cuites i lligueu-ho com si fos un pil-pil. Si hi falta suc, 
afegiu-hi una mica d’aigua (segons el suc, si és més o menys espès). Ha de quedar sucós, però no 
clar. Afegiu-hi la resta del julivert i de l’all. Quan les cloïsses siguin obertes, traieu-les del foc 
perquè no es coguin més. Serviu-ho ben calent.
VERSió SASTRE nEGRE
Bullir les mongetes el dia anterior amb una fulla de llorer i una espina de rap i reservar amb 
el seu suc.
Sofregir la ceba i una mica all, posar una cullerada de farina i després afegir les cloïsses, quan 



comencin a obrir s’ha de tirar un got de vi blanc.
Afegir les mongetes amb una mica del seu suc. 
5 minunts abans d’acabar, posar el julivert i una mica d’all per sobre.

    rICArD FErNáNDEz DíEz Pollastre a la cervesa amb gambetes
inGREdiEnTS:  Per a 4 persones:
1 pollastre tallat a vuitens, 1 cabeça d’all, 2 cebes, 1 llauna de cervesa, 1 picada, brou de 
pollastre, sal, pebre, gambetes, Maicena.
Sofregim la ceba tallada a tires i la cabeça d’all tallada per la meitat.
Quan la ceba comenci a quedar transparent, afegim el pollastre salpebrat, el daurem bé i retirem 
la cabeça d’all.
Afegim la llauna de cervesa i deixem que redueixi. un cop reduïda, afegim el brou de pollastre i les 
gambetes i ho tapem.
Deixem coure a foc lent fins que el brou redueixi i el pollastre i les gambetes quedin cuites.
Reservem el pollastre i les gambetes i passem pel túrmix la salsa. Li afegim la picada. Espessar, 
si cal. Amb la Maicena.
Tornar la salsa ben triturada a la cassola i afegir-li el pollastre i les gambetes. Tornar a tapar i 
deixar que la salsa torni a arrencar el bull.
un cop arrenqui el bull, podem parar el foc i servir.

    RoSARio REBoLLAR MàRMoL Pota i tripa amb cigrons
inGREdiEnTS: Xoriç rioja, morcilla asturiana, pota, tripa, panxeta ibèrica, alls, ceba, tomàquet, 
xerès sec, pimenton, guindilla, oli, sal, pebre
Bullir tripa i pota amb alls, llor, 1 ceba, xoriç, morcilla i cansalada.
Picar-ho un cop bullit.
Fer un sofregit d’alls, cebes i tomàquet pimenton Vera, desseguida el Xerès sec i afegir els callos 
amb el xoriç i la morcilla.
Si és necessari posar un xic de brou.
Al final una picada i afegir els cigrons ja cuits.  Xup xup i a taula!



    RoSA Pi Vedella amb bolets
inGREdiEnTS: Carn de vedella, oli, ceba, tomàquet triturat, fulles de llorer, bolets, sal
Es posa l’oli a escalfar en una cassola. Quan estigui ben calent s’hi tira la vedella tallada a daus i 
es sofregeix fins que quedi ben daurada. Tot seguit li afegim la ceba i el tomàquet triturat. Hi tirem 
també fulles de llorer. 
Quan estigui ben daurat hi afegirem un got d’aigua calenta i els bolets. 
Ho deixem que faci xup xup durant mitja hora.  Servir ben calent. 

    TERE MoREno  Brandada de bacallà
inGREdiEnTS: 1 kg de bacallà dessalat, 400 gr de patates, 250 ccde crema de llet, 150 cc d’oli 
d’oliva, 2 grans d’all, mantega, formatge ratllat, pebre blanc, torradetes
Posarem la meitat del bacallà en un cassó amb aigua freda, s’ha de coure fins que arrenqui el bull. Al mateix temps, bullirem les patates en un altre cassó. Quan estiguin a punt farem un puré, barreja-rem amb el bacallà i ho passarem per la batedora. Escalfarem l’oli amb els alls trinxats, quan estiguin daurats ho retirem del foc. Escalfarem la crema de llet, quan comenci a bullir la retirem del foc. En una cassola posarem la resta de bacallà i la pasta que hem fet abans, anirem incorporant a poc a poc la crema de llet i l’oli calent amb els alls, a foc lent. Afegirem una mica de pebre al gust i ho passarem per la batedora. Finalment, gratinarem al forn la brandada amb una mica de formatge ratllat i mantega.
Es serveix a taula amb unes torradetes. 

    MArTA ArANDA FrANCH  Quiche de bacó i formatge
inGREdiEnTS: (12 persones),  1 paquet massa brisa, 3 ous, 200 ml nata, 200 gr Bacó (en tires),  
175 gr formatge ratllat (al gust), mantega, sal.
Preescalfar el forn a 185º. Posar la massa brisa en el motlle i retallar el que sobra amb el ganivet. 
Punxar vàries vegades la massa amb una forquilla perquè no s’aixequi al fornejar-la. Fornejar durant 
5 minuts. 
En un bol, batre els ous i afegir, poc a poc, la nata. Afegir la sal, el bacó i el formatge ratllat. 
Barrejar-ho bé.



Treure el motlle del forn i amb compte, bolquem la barreja. Posem el motlle al forn durant 20 minuts. 
un cop cuit ja es pot retirar del forn i servir. 

    CARoL MARTinEz BARo Canelons de peix amb beixamel                     de gambes i formatge parmesà
inGREdiEnTS: (4 persones), halibut,  3 cebes,  3 pastanagues,  250 gr de perca,  250 gr de 
bacallà,  plaques de caneló,  pa ratllat,  ou, sal i pebre. Per a la beixamel: Farina · mantega,  llet,  
sal, gambetes,  parmesa. 
Pelar, tallar les cebes i les pastanagues, sofregir-les i afegir el peix trossejat. A continuació quan estigui cuit posar una mica de pa ratllat i l’ou, salpebrar i reservar un dia. A continuació bullir les plaques i fer els canelons amb el farcit reservat. Per fer la bexamel sofregir les gambetes i posar la mantega i la farina. Posar la llet i salpebrar. Cobrir el caneló i rallar una mica de parmesà.

    AnTÒniA CodinA  Pasta de full farcida de carn i bacó
inGREdiEnTS: 1 planxa de pasta de full,  250 gr de carn picada de porc i vedella, 150 gr de 
bacó,  sal i pebre,  1 ou per pintar la planxa de full. 
Es rosteix la carn i el bacó amb oli d’oliva. Es salpebre un cop està rostit. Agafem la planxa de pasta 
de full. La tallem per la meitat. una part la tallem per sobre. L’altra sencera. Pintem la vorera de 
la planxa amb ou. Estenem la carn i amb l’altra meitat de la planxa tallada la tapem. 
Acabem de pintar per sobre amb l’ou. Posem al forn ja calent a 190º durant 20 minuts. Cada planxa 
ni ha per unes 8 persones.

    RoSA CoRonEL  Amanida de gambes 
inGREdiEnTS: 200 gr. de gambes, 2 cogombres, 2 pebrots verds, 1 ceba tendra, 4 tomàquets
Per a la salsa: 1 iogurt desnatat, 2 cullerades de maionesa light, 2 cullerades de ketchup, 1 cullerada 
de cibulet triturat, sal, pebre.



Es prepara la salsa.
En un bol es barreja el iogurt amb la maionesa, el ketchup, el cibulet triturat, la sal i el pebre. Es 
posa en una salsera i es posa a la nevera fins al moment de servir.
Es netegen i couen les gambes en aigua amb una mica de sal, durant cinc minuts; s’escorren i es 
deixen refredar.
Es netegen les verdures. Es talla en rodelles el tomàquet, la ceba tendra i el pebrot. Es ratlla el 
cogombre.
Es posen totes les verdures en un bol i es barreja bé. S’afegeixen les gambes pelades i es serveix 
acompanyat de la salsa. 

    joAnA VALLS AndREu  Callos de Can Peric
inGREdiEnTS: 1 kg. de callos, 1 pot de tomata natural triturada, 2 llesques de pa fregit, 5 grans 
d’all, 1 cirereta (si us agrada el picant), un grapa d’ametlles torrades, sal, pebre.
Bullirem els callos a l’olla pressió durant uns 45 minuts. un cop freds, els tallarem petits. guardarem 
el volum d’un pot i mig de mida de la llauna de tomata de la gelatina de bullir-los.
En una cassola, posarem a fregir la tomata amb la sal, el pebre i, si volem, la cirereta. Quan arrenqui 
el bull hi posarem la gelatina. Quan faci xup-xup, hi abocarem els callos tallats i la picada. ho deixarem 
coure tot junt durant uns 10 minuts.

    PERE GiMBERnAT PujAdAS   Carxofes farcides amb                        peus de porc i gambes
inGREdiEnTS: Carxofes, peus de porc, gambes, llimona, ceba, oli, sal, pebre, beixamel, formatge 
ratllat
Arreglarem les carxofes i les carrarem de la punta. Les bullim amb aigua, sal i llimona. un cop 
cuites, les posarem en una escurridora a refredar.



Els peus de porc, precuinats, tallarem la polpa a trocets petits i els reservarem.
En una paella posarem un raig d’oli d’oliva i hi saltejarem les gambes. Les reservem. un cop fredes, 
treiem els caps i les cloves i les tallem a talls petits.
Colarem l’oli i el tornem a posar a la paella. Si cal n’hi posem més.
Sofregim la ceba, que prèviament haurem trinxat.
un cop estigui rosseta, hi afegim els bocins de peus de porc i de gambes, hi donem uns tombs i 
separem.
Agafem les carxofes, les obrim del mig i les omplim amb el farcit, tapant amb una mica de beixamel. 
Per sobre hi posem un pols de formatge ratllat  i ho gratinem.
Acompanyem amb una gamba sencera
 
     joSEP RoSéS  Steak Tartar al punt gaby
Filet de vedella o carn ben tendra i polida, tàperes, cogombres, ceba, mostassa, tabasco, salsa 
Perrins, sal, pebre
Es pot picar la carn amb ganivet molt petit o picat amb picadora.
Tallem la ceba, les tàperes i els cogombres a talls ben petits.
ho barregem amb la carn picada.
hi afegim mostassa, tabasco, salsa Perrins, sal i pebre negre acabat de moldre..
Posa-ho a la nevera 15 minuts per tal que els ingredients maserin bé la carn.
decorar el plat al vostre gust
És molt important a l’hora de preparar la recepta que la carn sigui de molt bona qualitat.

 
     DolçA CoDINA I JoSEP DEuloFEu
    Costelló amb Salsa de barbacoa
 
 
 
    CARME BARREnEChE
   Mandonguilles de pollastre amb bolets i escamarlans
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        XAViER SAnChEz CASALS   Vivaldi by Mercè
inGREdiEnTS: 
Per les roques: 150 gr. d’ametlles en bastonets, 2 cullerades d’espècies, 4 parts de canyella, ½ part 
de cardomomo , ½ part de nou moscada, ½ part de clau d’olor, 1 part de gingebre, ½ part de pebre 
blanc, 300 g. de xocolata fondant negra, un pessic de sal Maldon
Per a la mousse de nata: 250 ml. de nata per muntar, 3 cullerades de sucre glacé, 2 fulls de 
gelatina, 3 clares d’ou, fruits del bosc (grosselles, gerds)
Per al San Francisco: 2/10 parts de suc de llimona, 3/10 parts de granadina, rodella de pinya, 
escorça de llimona, gel
Primavera: En un costat del plat quadrat o allargat hi posarem uns quants fruits vermells: maduixetes, 
gerds, groselles... 
Estiu: Preparem els Sant Francisco barrejant bé els ingredients i decorant les copes de boca ampla 
o gots llargs amb la rodella de pinya i una tira de pell de llimona.
Tardor: Agafar les ametlles i les torrarem a foc baix en una paella remenant sovint. Les posarem en 
un bol i els afegim les espècies que haurem barrejat abans. remenem bé per tal que se n’impregnin. 
En un cassó al bany Maria, fondre la xocolata i afegir-hi la sal Maldon, remenar bé i posar cullera-
detes sobre paper vegetal o tefló. refredar.
Hivern: Muntar la nata amb el sucre glacé. reservar-ne. Desfer la gelatina amb una mica d’aigua al 
microones, prèviament remullada. Muntar les clares amb un pessic de sal a punt de neu. Barrejar la 
gelatina amb la nata i afegir les clares muntades amb moviments suaus i envolvents.
Presentació: 
En un plat quadrat o bé rectangular posarem en un costat uns quants fruits vermells (*).
En l’altre costat hi posarem la copa Sant Francisco. Seguint el sentit horari i en l’altre unes quantes 
roques i al que resta, nata.
(*) Podem fer unes fulletes per acompanyar i decorar els fruits vermells infusionant un grapat de 
fulles de menta. Colar i dissoldre 2 fulls de gelatina, abocar-ho en una safata plana i tallar un cop 
hagi quallat en la forma desitjada.

     CARME SAMóS PéREz  Illes flotants en crema de xocolata
inGREdiEnTS: Per a 4 persones
60 gr. de xocolata negra, 2,5 dl. de llet, 2, 5 dl de nata, 5 ous, sal, 75 gr. de sucre, 200 gr. de 
maduixetes de bosc, 50 gr. de festucs pelats, 50 gr. de sucre
ratllar la xocolata fina. 



Posar la llet i la nata en un cassó al foc a bullir.
Muntar els rovells amb el sucre i posar-los al cassó remenant amb varetes mica a mica. 
Abaixar el foc i coure fins a aconseguir una crema remenant constantment.
retirar del foc i afegir la xocolata barrejant bé fins a dissoldre i que estigui ben integrada.
deixar refredar remenant de tant en tant.
netejar les maduixetes.
Escaldar els festucs. Pelar-los, aixafar-los i picar gruixuts. Reservar.
Muntar les clares amb un pols de sal i els 50 gr. de sucre a punt de neu fort.
Posar una olla al foc amb aigua a bullir. Quan bulli, abaixar el foc i posar-hi cullerades de les clares 
deixant-les coure durant 1 minut. Treure-les amb l’escumadora i les posarem en una plata posant-hi 
de seguida les maduixes al damunt.
Posar la crema en els bols de servir a sobre una illa amb les maduixetes i els festucs repartits 
damunt. Servir

    MERCè CASALS SERRA Mousse de Mató, galeta de mel i                    coulis de taronja i safrà
inGREdiEnTS: 
Per a 6-8 persones: 200 gr. de mató, 125 m. de nata, 50 gr. de sucre, 2 fulls de gelatina
Per la galeta: 75 gr. de mel., 25 ml de llet, 50 gr. de farina
Per al Coulis: 100 ml. de suc de taronja, 50 gr. de sucre, 1 g. agaragar, safrà
Copeta de garnatxa o mistela
desfer la gelatina prèviament remullada en una mica de mató al micro, batre juntament amb la resta 
del mató i el sucre, muntar la nata, afegir-la suaument i deixar quallar.
galeta: Barrejar els ingredients, estirar la massa ben prima i fornejar a 180º fins daurar. Tallar 
abans que es refredi.
Coulis: Bullir el suc amb l’agar-agar, afegir el safrà i deixar infusionar durant 5 minuts, refredar i 
batre.
Presentació: Servir el mousse al mig del plat, envoltar-la amb el coulis i decorar amb una galeta i 
talls de taronja ben prims. Acompanyar amb una copeta de garnatxa o mistela



    CLAudiA dE LEón   Galetes de mantega decorades
inGREdiEnTS: 113 grs. de mantega, 50 grs de sucre, 1 ou l, 1/2 culleradeta de llevat, 280 grs de 
farina de blat, 1 culleradeta d’extracte de vainilla
Posar el sucre i la mantega a la batedora amb barilles i batre fins que blanquegi  (2 minuts aproxi-
madament)
Afegir l’ou, batre.
un cop incorporat l’ou, afegim l’extracte de vainilla
Canviem les varetes de la batedora per unes varetes par a massa. 
Afegim tota la farina i batem aproximadament durant 2 minuts. 
la massa necessitarà una mica d’amassat amb les mans per tal que es compacti…però sense excedir-
nos en l’amassat amb les mans ja que al ser una massa amb base de mantega es pot fondre. 
Compactem la massa en forma de bola i la cobrim amb paper film plàstic.
Deixem reposar a la nevera durant un mínim de 2 hores abans de fer servir la massa.
les galetes amb la forma desitjada s’han de coure al forn a 200ºdurant 6-8 minuts o fins que les 
cantonades de les galetes estiguin daurats.
Aquesta recepta és per a unes 12 galetes mitjanes, i es poden conservar a la nevera durant 3 dies.
Si es congela es poden conservar fins a 3 mesos ben embolicat en paper film plàstic o en un envàs 
hermètic 

     iREnE REy i MARiA   Coques de llavaneres
inGREdiEnTS: Pasta de full, crema, pinyons, sucre, ous
S’estiren 2 bases de pasta de full, sobre una d’elles s’hi afegeix la crema pastissera sense arribar 
als extrems. Pintem amb ou batut tot els voltants de la pasta de full i s’estira al damunt l’altre base 
de pasta. Es xafen els extrems amb una forquilla per tal que s’enganxin, es pinta tot el sobre amb 
ou batut i s’hi tiren pinyons. S’afegeix sucre pel damunt i es cou al forn durant 35 minuts a 180 ºC. 
Es deixa atemperar i ja es pot servir !



    CLAudiA i ViCToR SAnChEz  Mousse de xocolata blanca                         amb salsa de maduixes
250 gr. de xocolata blanca, 3 fulls de gelatina neutra, 500 ml. de nata per muntar, 60 gr. de sucre, 
3 rovells d’ou, 500 gr. de maduixes, 1 ut. Taronja
En un recipient posem en remull aigua freda i 3 fulles de gelatina.
En un altre bol posem els 3 rovells. Desfem 100 ml. de nata amb 60gr de sucre en un cassó i reservem 
la resta a la nevera. Quan la nata trenqui el bull, l’apartem del foc li afegim els rovells, remenem i 
afegim els fulls de gelatina ben escorreguts. 
Tot això ho aboquem damunt la xocolata desfeta i no deixem de remenar. reservem i mentrestant 
muntem els 400ml de nata que teníem a la nevera.
una vegada muntada, la anem afegint poc a poc i sense fer força a la barreja de xocolata. Després 
a la nevera.
En el moment de servir , triturem 500 gr de maduixes amb el suc d’una taronja, i li posem per sobre 
la mousse.

    GEMMA  PRiETo i MARinA SEGARRA  Cake pops amb cobertura   de xocolata blanca i xocolata negra
     
     AnA GARCiA ToRRES   Pastís flam diferents gustos
inGREdiEnTS: per a 6 persones
Mig litre de llet, 1 ou, 200 grs. de sucre, una pell de llimona
Bullir la llet amb la pell de llimona i la canyella  i la deixem refredar.
llavors es cola i s’hi aboquen els ous batuts i el sucre, i es barreja ben barrejat.
Es posa en un motlle amb el sucre cremat al fons i es posa en una plata amb aigua al forn, no gaire 
fort.
Per provar si està cuit, es punxa amb una agulla prima… si surt neta, ja és cuit…En aquest cas, 
es treu del forn i es deixa refredar.
Quan és fet, es tomba en un plat i es guarneix amb nata, cireres, galetes…
Bon profit!



    PIlAr FArrEroNS  Pastís de formatge amb melmelada de maduixes
inGREdiEnTS: 
Per a la base de galeta:
un tub de galetes Maria, 150 g de mantega
Farcit: 600 g de formatge d’untar, 3 ous, 200 ml. de nata, 250 g de sucre
Cobertura: Melmelada de maduixa o al nostre gust
Preparem la base:
Esmicolem les galetes, afegim la mantega fosa i folrem el motlle. refredem a la nevera fins que 
quedi consistent.
Farcit: Barregem el formatge, els ous, la nata i el sucre. Ha de quedar sense grumolls.
Farcim el motlle on hi ha la galeta que fa de base.
Es cou al forn durant 1 hora i 15 minuts a 160ºC .
Punxem per a comprovar si està cuit. deixem refredar.
Posem la melmelada pel damunt. Aquest pastís és més bo d’un dia per l’altre.

    TERESA i GinA PRESAS Tren de brownie carregat d’alegria,                    xocolata i un polsim de coco
inGREdiEnTS: 150gr de xocolata per fondre, 200gr de mantega, 150gr de sucre, 125gr de cacau 
en pols, 125gr de farina, 4 ous, un grapat de nous, un polsim de coco, galetes tipus ““oreo”, galetes 
estretes de xocolata, bastonets de xocolata, boletes de xocolata.
Escalfar el forn a 185º. 
Trossejar la xocolata i posar-la en un bol per fondre-la al bany maria, juntament amb la mantega. 
Passar la farina i el cacau en pols tot junt pel sedàs. 
un cop desfeta la xocolata, retirar el bol del bany maria i incorporar-hi la barreja de farina i cacau 
en pols. 
remenar-ho tot plegat fins a obtenir una massa homogènia. 
En un altre bol batre els ous amb el sucre, quan la massa estigui temperada, afegir-hi la barreja 
d’ous i sucre. 
Trossejar les nous i afegir-les a la massa. 



Abocar la massa en un motlle i enfornar-la durant uns 30 minuts. No es pot desmotllar fins que 
estigui completament freda.  
un cop tinguem els brownies en motlles de forma de rectangle fets, enganxar les rodes amb una mica 
de xocolata fosa a les bases dels pastissos (galetes “oreo”), col.locar galets estretes a la part de dalt 
fent un tancat i posar-hi boletes de xocolata i a sobre un polsim de coco.
A sota del tren, per fer les vies, posar bastonets de xocolata.

     MArTí roVIrA PuJol  Tatín amb les seves salses
inGREdiEnTS: Pomes reineta o fuji, pasta brisa o de full, sucre morè, mantega, pela d’una 
llimona, canyella en pols. 
Pelarem les pomes i les deixarem sense cor ni llavors. les tallarem en 8 trossos, les posarem en una 
cassola amb el sucre, la mantega tallada a bocins, la pela de llimona, la canyella al gust i el sucre 
morè. Quan s’hagin caramelitzat, les posarem en un moltlle pel form. les taparem amb la pasta 
brisa o de full i l’enfornem a 180 graus uns 35 minuts. la deixarem refredar una mica i l’abocarem 
en una safata per servir-la encara tèbia. La podem servir amb una crema anglesa o una salsa de 
maduixes i menta.

     TERESA MASVidAL  Mousse de llimona
inGREdiEnTS: Llet condensada, Llimona, nata
Es posa 1 pot de 750 gr. de llet condensada en un bol.
S’omple ¾ del pot de llet condensada amb llimona. Es barreja tot.
S’afegeixen 400 cc de nata i es torna a barrejar.
Es posa tot al congelador fins que agafi consistència. Ja es pot servir.



    MARTA ARCAS i nAiA GuERRERo
   Pomes al forn farcides de Crema Catalana
inGREdiEnTS: Pomes, sucre, canyella, crema catalana, llet, canyella,sucre, ou
S’agafen les pomes i se’ls treu el barret.
Se’ls posa sucre i canyella i al forn durant 20 minuts
Es prepara la crema catalana amb llet, canyella, sucre i ous.
un cop cuites les pomes se’ls fa un foradet i s’introdueix la cremaque prèviament haurem refredat 
dins d’una màniga pastissera.
Per últim amb un cremador es caramelitzen el barret de la poma.

    ELEnA koSidLo  Pastís de fruita
inGREdiEnTS: 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. 

     MARTA ARAndA  Pastís de pinya
inGREdiEnTS: 1 llauna pinya natural, 1 paquet sobaos, 3 bricks petits de nata per cuinar, 1 
paquet gelatina pinya o neutre (2 sobres), caramel líquid
Agafar un motlle rodó o allargat i afegir el caramel a sota. Afegir rodelles de pinya senceres a sobre.
En un cassó preparar la gelatina. Afegir la nata i el suc del pot de pinya. Posar al foc i quan 
comenci a bullir ho retirem del foc. Abocar el preparat dins el motlle i afegir els sobaos. deixar-ho 
a la nevera durant 2 o 3 hores.
un cop ha passat el temps, passem un ganivet pel voltant del motlle i aboquem el pastís en un plat.
ja el tenim a punt per servir.
 



     CLARA i MARTinA MoMPó, CARLoTA REGinCóS i nATàLiA TEiXidoR
   Galetes amb xarrup de ratafía
inGREdiEnTS: galetes Casolanes, 250 grams de mantega, 125 grams de sucre, 1 cullereta de con-
centrat de vainilla o les llavors d’1 beina, 1 ou + 1 rovell, 375 grams de farina, 25g. de sucre de vainilla
 
ratafia (5 litres - recepta de la Julia de Santa Coloma):
Aiguardent o anís. (Si utilitzem aiguardent, convindrà barrejar-hi sucre - de 200 a 500 grams per 
litre), si utilitzem anís, haurà de ser dolç.
6 nous tendres, 5 clavells d’espècie 2 trossets de canó de canyella romaní 1/4 de nou moscada 
ratllada,7 o 8 nous verdes, 3 o 4 grans de cafè.
Espècies: Canyella, nou moscada ratllada, claus, etc...herbes al gust: Mentes diverses (comuna, del con-
sol, de santa maria, del caramel...) farigola, romaní, espígol, hisop, marialluïsa, sàlvia, tarongina, etc...
Flors i llavors o baies: roses, matafaluga, ginebrons, dent de lleó, saüc, magnòlia, fules de rosa, 
malva, malva-rosa Flors de magraner i de camamilla.
Fruites: pela de llimona i taronja. 
També podem afegir-hi: Herbes: Espècies: anís estrellat, calàndria, cardamom, Baies o llavors: comí, 
herbes, fulles: poniol, fonoll, espígol, nepta, marduix, plantatge, broida, alfàbrega, llorer, esca-
biosa, cordonet, herba del traïdor, sajolida, herba de Sant Joan, Arrels: arrel del malví, de pota de 
colom, fonoll, poniol. Fruites: llimona, taronja, poncem, magrana agra. 
galetes: En un bol barregem la mantega i el sucre i batem fins a tenir una massa cremosa.
hi afegim la vainilla i els ous sense deixar de batre.
Finalment tamisem la farina i l’afegim a la barreja de mantega, sucre i ous amb dues vegades i sense 
batre, ho integrem remenant suaument amb una cullera o espàtula.
Ja tenim la massa a punt per fer servir. Ara l’hauríem de deixar reposar 30 minuts a la nevera per 
tal que agafi una mica de cos però si aneu una mica curts de temps, us podeu saltar aquest pas.
Per fer les galetes només cal: Escalfar el forn a 180°C.
Preparar una safata de forn amb paper sulfurat. Tenir a punt els vostres talladors preferits.
Enfarinar lleugerament la superfície de treball i posar-hi la pasta a porcions.
Quan tenim una porció de pasta sobre la taula, l’aplanem amb un corró o amb la mà per tal que 
tingui el gruix desitjat i l’enfarinem una mica.
Tallem tantes galetes com ens surtin i les anem dipositant amb compte sobre la safata de forn. Si 
veiem que les galetes queden enganxades a la taula de treball, enfarinem una mica més i podem 
mullar el tallador una miqueta amb aigua. 



Afegim les restes de pasta amb una nova porció de massa i seguim enfarinant i tallant galetes fins 
haver utilitzat tota la massa.
A la que tenim una safata plena ja podem enfornar. la tindrem al forn durant uns 10 minuts o fins 
que veiem que les galetes agafen un color daurat. llavors les traurem del forn i les deixarem refredar 
del tot sobre una reixeta.
Tirem per sobre les galetes el sucre de vainilla. 
ratafia: la ratafia es fa a finals de juny, concretament per Sant Joan que és quan hi ha les   nous  
verdes i les herbes ja florides, estan al seu màxim esplendor. les herbes han d´estar una mica 
seques. Primer marcarem o passarem per la mà de morter les nous, barrejarem l’alcohol, herbes,  
flors i espècies les deixarem reposar dins d’un recipient que pugui respirar, però tapades amb tap 
de suro o ben tancat amb un drap i les posarem a sol i serena durant 40 dies. Anirem barrejant-ho 
tot cada 2 o 3 dies.
A mitjans d’agost, filtrarem la ratafia amb molta cura i  paciència, l’envasarem en ampolles de vidre   
amb un drap o un colador xinès,  deixarem reposar en un lloc fresc cinc o sis mesos ben bons....
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