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XXVII MOSTRA DE TASTETS DE CUINA CASOLANA

Si esteu llegint aquestes línies és més que probable que formeu part 
d’aquest grup de persones que us citeu cada any, als inicis del mes 
de juny, per a assistir a la gran festa de la gastronomia casolana que 
és la Mostra de Tastets de Cuina Casolana de Santa Cristina d’Aro.

La vostra fidelitat a la Mostra està totalment justificada, ja que sabeu 
sobradament que assistir-hi és venir a gaudir de tot un espectacle 
de la gastronomia casolana que, any rere any, edició a edició, ens 
ofereixen les nostres 51 cuineres i cuiners que, amb un gest de 
màxima generositat, comparteixen les seves millors receptes amb 
tots nosaltres.

A la edició d’enguany de la Mostra - i ja en van 27!!- hi podreu trobar 
el bo i millor de la cuina casolana de les nostres contrades, aquelles 
receptes que s’han transmès de generació en generació i que fora 
d’aquest dia és impensable poder-les tastar; però també hi trobareu 
receptes provinents d’altres països i cultures, totes amb la seva 
història i igualment delicioses, que no fan altra cosa que engrandir 
i enriquir aquesta gran jornada que Santa Cristina d’Aro dedica a la 
cuina casolana.

Els ingredients de la 27ª Mostra de Tastets de Cuina Casolana ja 
estan tots a la cassola i el foc ja està encès... Falta només posar-hi el 
punt de sal ... el que farà que aquesta edició de la Mostra torni a ser 
un èxit... i això només podeu posar-lo vosaltres: Els i les comensals 
que no faltareu a la vostra cita anual amb el millor de la gastronomia 
casolana a Santa Cristina d’Aro.

Ens agrada la Mostra de Tastets de Cuina Casolana! Ens encanta que 
us agradi també a vosaltres!

Molt bona Mostra a tothom!!

Xavier Sala i Congost
Alcalde de Santa Cristina d’Aro
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PLATS
CARGOLS MAR I MUNTANYA
Assumpció Guillot Miret

Escamarlans
Cargols
Pit de porc
Sal
Pebre
Ceba
Pastanaga
Tomàquet
Picada d’all i julivert
1 copa de Cointreau
Aigua

INGREDIENTS
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.

RECEPTA

Croquetes        
Tallarem a trossets petit els calçots ja cuits i nets (Poden ser 
els que ens han sobrat de la calçotada que seran fets a la bra-
sa, o bé cuits al forn amb un raig d’oli). 
Els saltejarem a la paella amb una mica d’oli. Afegim la man-
tega i quan sigui fosa, la farina també. Incorporem la llet ca-
lenta i remenem bé per evitar grumolls. 
Quan tinguem la textura desitjada, afegirem el pernil. Filma-
rem la massa i la deixarem reposar a la nevera d’un dia per 
altre. Donarem forma a les croquetes, les arrebossarem amb 
farina, ou i pa ratllat. Les fregirem amb oli ben calent just 
abans de menjar-les. 
Les servirem amb romesco per anar sucant.

Salsa romesco
Netegem les verdures (excepte el cap d’alls que el posarem 
sense pelar), les tallem a trossos grossos i les posem en una 
safata al forn a coure, amb un bon raig d’oli d’oliva a sobre. 
Un cop cuites pelem els alls i ho triturem tot. Afegim les nyores 
remullades en vinagre i netes i els fruits secs. Triturem de nou. 
Afegim oli i vinagre al gust i rectifiquem de sal. 
Si ens agrada el picant, afegim una mica de cirereta en pols.

RECEPTA

CROQUETES DE CALÇOTS I PERNIL AMB SALSA ROMESCO
Sara Fargallo

200 gr. de calçots nets 
Salsa romesco (feta a la 
nostra manera)  
30 gr. mantega
1 albergínia grossa
75 gr. farina
2 cebes
500 ml. llet
4 tomates
50 gr. pernil salat tallat 
ben petit
1 cap d’alls
2 pebrots vermells
Sal, oli, pebre blanc i nou 
moscada
2 nyores, 
Un bon grapat d’ametlles 
Un bon grapat 
d’avellanes
Oli per fregir les 
croquetes
Sal, oli d’oliva i vinagre 
del bo
Farina, ou i pa ratllat per 
arrebossar-les

INGREDIENTS
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BACALLÀ A LA LLAUNA A LA NOSTRA MANERA
Joana Valls Andreu

4 talls de llom de bacallà
Un pot de ½ quilo de 
tomata natural triturada
Un grapat d’ametlles
2 torradetes de pa
4 grans d’all
Julivert
Sal, farina i oli

INGREDIENTS
En una paella marcarem els trossos de bacallà enfarinats i els 
reservem. 
Passarem per la picadora la tomata, els alls i julivert, les torra-
detes de pa i les ametlles. Sofregirem la picada a la mateixa 
paella on hem fregit el bacallà, traient oli si n’hi ha en excés. 
Posarem el bacallà en una safa pel forn i hi tirarem el sofregit 
per sobre. Ho enfornarem fins que sigui llest. 
També podeu fer un llit de patates tallades amb una mando-
lina per fer un plat més complert. Heu de tenir la precaució, 
però, de coure les patates una mica abans a la safata fel forn. 
Si les possessiu en cru o bé el bacallà quedaria massa cuit o 
les patates crues.

RECEPTA

MANDONGUILLES AMB GAMBES
Maria Rosa Pijoan

Brou amb caps de 
gambes
Carn picada

INGREDIENTS
Amb la carn picada fem les mandonguilles, les enfarinem i 
les segellem. 

RECEPTA

Rentarem els carbassons i els tallarem amb la mandolina.
També tallarem amb la mandolina el formatge de cabra. Hem 
de mirar que sigui ben fred per poder-lo tallar ben fi. Podeu 
posar-lo una estona al congelador, si voleu. 
Fregirem la tomata amb oli d’oliva verge i hi afegirem sal i 
sucre. Ens ha de quedar una mica dolça i amb una certa con-
sistència. En una safata pel form posarem salsa de tomata i 
a sobre anirem alternant capetes de carbassó amb tallets de 
formatge de cabra. A dalt de tot hi anirà una rodanxa de for-
matge de cabra. 
Ho enfornarem poca estona, uns 8 minuts, a 200 graus amb el 
gratinador. Ho servirem amb una mica de pesto pel damunt.

RECEPTA

PASTISSET DE CARBASSÓ I FORMATGE DE CABRA
Sònia Pujol Valls

2 carbassons
1 kg. de tomata natural 
triturada
Formatge de cabra 
de rulo
Salsa pesto
Sal, oli, sucre i pebre

INGREDIENTS

Fregim els popets durant uns minuts. 
Passem la ceba tallada a tires fines en una paella amb oli. 
Quan estigui quasi feta posar-li l’all, el julivert i el tomàquet. 
A continuació amanir els popets amb sal, pebre i canyella i 
tirar-los a la paella amb una mica de vi blanc. 
Deixar-los coure fins que quedin ben tous.

RECEPTA

POPETS AMB CEBA
Margarita Cots

Popets 
Oli
Ceba
Tomàquet
Vi blanc
Alls
Julivert
Sal i pebre
Canyella

INGREDIENTS

Es posa la ceba fins que estigui caramel·litzada. S’hi tiren els 
bolets i es deixen coure uns 15 minuts. Es passa per la bate-
dora fins que quedi una pasta espessa i fosca. 
Es lliguen els rodons d’espatlla de vedella i es posen al forn, 
tapats amb oli i ceba i tomàquet sencer. Es deixen fins que el 
ganivet s’enfonsi en el lligat. 
Es deixen refredar i es tallen finets. Es posen a la salsa que 
hem fet abans i es deixen bullir amb poc foc una hora.

RECEPTA

RODÓ DE VEDELLA AMB SALSA DE BOLETS
Antonia Codina

Rodo d’espatlla de 
vedella
Ceba 
Tomàquet
Bolets com mes naturals 
millor

INGREDIENTS

Es netegen els pops. Es posa ceba en abundància amb oli 
d’oliva al foc fins que tingui un color daurat. S’hi tiren els pops 
amb una mica de vi negre i llorer. Tapats i deixar-los bullir fins 
que el pop estigui tou i el suc espès. 

RECEPTA

POPS AMB CEBA
Antonia Codina

Pops petits
Ceba
Oli d’oliva
Vi negre
Llorer

INGREDIENTS

PLATS

Gambes
Ceba

Per la picada:
All
Ametlles
Avellanes
Carquinyolis

Fem un sofregit de ceba que quedi amb aquell punt de 
caramel·litzada i un brou amb caps de gamba.
Posem en una cassola el sofregit, les mandonguilles i el brou 
de les gambes que coguin suaument.
Al final hi posem la picada i, quan faltin 5 minuts, les gambes.
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PÈSOLS DE L’HORT AMB SÉPIA, GAMBA I OU DUR
Pere Gimbernat

PEUS DE PORC AMB GAMBES
Pilar Gázquez Esquiva

Per a 4 persones:
1 kg. de sépia
16 gambes grosses
1 kg de pèsols
Oli d’oliva
1 got de vi blanc
1 raig de conyac
Pebre negre en pols
1 ceba grossa
3 grans d’all
1 tomata
4 ous

Per la picada:
1 llesca de pa fregit
1 gra d’all
12 ametlles torrades
Julivert
1 nyora
Els ous, un cop bullits i 
pelats, els tallarem per la 
meitat

2 peus de porc amb 
gambes
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

INGREDIENTS

INGREDIENTS

En una cassola s’hi posa oli i quan està calent hi sofregim les 
gambes prèviament salpebrades, les flamegem amb conyac i 
les retirem.
En aquest mateix oli (Si convé n’hi afegim) hi tirem la sépia 
que haurem netejat, tallat a trossos i salpebrat. La deixarem 
que es cogui i un cop rosseta, la reservarem.
Colarem aquest oli i hi sofregirem la ceba. 
Quan comenci a ser rossa hi afegirem els alls esmicolats. 
Un cop tot ben rosset hi afegim la tomata triturada i el vi blanc 
i el deixem reduir.
A continuació hi afegim el fumet de peix i, quan arrenqui el 
bull, hi afegim els pèsols i la sépia. 
Quan veiem que son quasi cuits hi afegim les gambes fins que 
els pèsols siguin cuits.
Seguidament hi afegim la picada, corregim de sal, deixem 
que faci xup-xup uns cinc minuts. Hi posem els ous ben repar-
tits que ens donaran un toc decoratiu a la cassola.

Poseu els peus de porc tallats per la meitat en una olla a pres-
sió i cobriu-los amb aigua. Poseu-hi la fulla de llorer, sal i pe-
bre, una cabeça d’alls i la ceba petita i deixeu-ho bullir durant 
aproximadament ½ hora.
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 sofre-
gir-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.

RECEPTA

BACALLÀ AMB SAMFAINA DE L’HORT
Carmen Pérez

Bacallà
Tomàquet
Pebrot
Carbassó
Ceba
Albergínia
Oli d’oliva
Sal

INGREDIENTS
S’enfarina el bacallà, es fregeix i es guarda.
Es tallen les verdures a daus i es fregeixen.
Es tritura el tomàquet i es barreja amb les verdures.
Es barreja la samfaina amb el bacallà i es cou tot junt durant 
aproximadament 15 minuts.
Ja es pot servir.

RECEPTA

CARGOLS AMB BOQUES
Victoria Garcia Solano

Cargols 
Vinagre
Sal
Oli
Boques
Tomàquet
All
Julivert
Pebre picant

INGREDIENTS
Es renten els cargols.
Quan estiguin ben nets s’escorren i es posen a l’olla amb ai-
gua bullint.
Quan estiguin cuits s’escorren per posar a la cassola amb oli 
ben calent. Es rosteixen una mica.
S’hi afegeix l’all i julivert. Es remena una mica.
S’hi afegeix tomàquet i que cogui bé.
S’hi afegeix el pebre i la sal.
Bon profit!

RECEPTA

CALAMARS FARCITS AMB LLAGOSTINS
Antònia Carrasco

Calamars
Llagostins
Carn picada
Ceba
Ou
All 
Julivert
Tomàquet
Sal
Pebre

INGREDIENTS
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 ta-
llen 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.

RECEPTA

RECEPTA

PLATS
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CREP DE BRANDADA DE BACALLÀ AMB SAMFAINA
Jordi Congost, Pere Castillo i José Cañadas

Per a les creps: 
(Per a 7 creps en una 
paella d’uns 20 cm. de 
diàmetre) 
2 ous 
150 gr. de farina 
250 ml. de llet 
1 culleradeta de mantega 
Un polsim de sal

Per a la brandada de 
bacallà:
200 gr. de bacallà 
dessalat 
1 raig d’oli d’oliva 
2 grans d’all tallats a 
làmines 
200 gr. d’oli de gira-sol 
25-50 gr. de llet tèbia 
Sal  

Per a la samfaina: 
4 tomàquets 
2 cebes 
2 grans d’all 
2 pebrots vermells i 2 
verds 
2 albergínies 
Carbassó 
Oli d’oliva 
Sal 

INGREDIENTS
Massa:
En un recipient prou gros batem els ous, la llet i la culleradeta 
de mantega. Seguidament és el torn de la farina i el polsim 
de sal.
Ho remenem tot amb una forquilla i ho passem a la batedora 
elèctrica per tal que no hi quedin grumolls.
La massa obtinguda es pot deixar tapada a la nevera, tot un dia. 

Creps:
Col·locar la paella al foc amb una miqueta de mantega. 
Un cop la mantega s’ha fos, passar un paper de cuina, per tal 
de treure’n l’excés de greix. 
Agafar un cullerot i amb molt de compte abocar una cullerada 
al mig de la paella. Repartir la massa movent la paella d’una 
banda a l’altra. 
Sabrem que la crep està fet d’una banda quan comencin a 
sortir bombolles a la massa. 
Ara amb l’ajuda d’una forquilla o bé d’una espàtula de fusta 
li feu la volta. 

Brandada de bacallà:
Dessalar el bacallà amb suficient antelació. Per a fer aques-
ta recepta no cal utilitzar lloms gruixuts, utilitzar els “retalls” 
prims per fer bacallà esqueixat (tripa, ventresca o penca). 
Repassar els trossos de bacallà a sota de l’aigua de l’aixeta. 
Posar-los en un recipient de vidre i cobrir-lo amb aigua freda. 
Tapar el bol amb film i deixar-lo dins la nevera de 8 a 12 hores 
canviant l’aigua una o dues vegades. 
Tastar un trosset i decidir si ja està al punt de sal desitjat. 
Tallar els alls a làmines. 
Posar un bon raig d’oli en una paella i ofegar els alls sense 
que arribin a torrar-se. Afegir el bacallà i donar-hi unes voltes. 
Quan comenci a deixar anar aigua el bacallà, treure la paella 
del foc i posar-ho tot al got de la batedora per triturar-ho. 
Tirar a poc a poc l’oli sense parar la batedora, com si estigués-
sim fent una maionesa. 
Quan s’hagi tirat l’oli i s’hagi integrat bé, afegir petits raigs de 
llet fins a obtenir la textura desitjada. 

Samfaina:
Rentar bé tota la verdura. 
Pelar els pebrots vermells i verds traient les parts sobrants de 
l’interior. 
Picar-los i fer-los a daus. 

RECEPTA

PLATS

HUMMUS D’ALVOCAT
Cristina Castelló i Arnau Gaitx

TIMBAL DE BRANDADA DE BACALLÀ AMB COMPOTA DE POMA
Carme Provensal Roselló

Recepta per a Thermomix 
Per a 4 persones:
1 gra d’all
300 gr. d’alvocats
400 gr. de cigrons cuits
30 gr. d’oli d’oliva
1 raig de suc de llimona
1 bri de comí molt
Sal al gust

Recepta per a Thermomix 
Per a 4 persones

Per a la compota:
4 pomes Golden
Oli d’oliva (1 raig)
1 got d’aigua

INGREDIENTS

INGREDIENTS

Posar tots els ingredients al vas de la Thermomix
Programem 1 minut, velocitat 5-10
Servir i decorar al gust
Deixar refredar a la nevera abans de servir

Tallar a daus el carbassó, les cebes i l’albergínia. 
Col·locar tots els daus en una safata. 
Ratllar tots els tomàquets i reservar. 
En una paella gran, posar oli d’oliva i l’all. Tirar-hi els daus de 
pebrot verd i vermell. Remenar 10 minuts. 
Tirar-hi la ceba. 
Tornem a remenar. 
Abocar la resta de les verdures (excepte el tomàquet).
Una bona remenada més i finalment afegir tot el tomàquet 
ratllat. 
Per acabar, remenar tot bé un altre cop i afegir la sal neces-
sària. 
Tapar la paella i deixar coure 20 minuts a foc lent. 
Remenar de tant en tant perquè no quedi líquid. 
Quan ja estiguin les verdures quasi confitades, deixar reposar 
la salsa 2 hores.

Compota de poma:
Pelem les pomes i les fem a daus. 
Les posem amb l’oli i l’aigua deixant-les coure a foc lent du-
rant 15 minuts. 
En acabar, les escorrem per tal que perdin l’aigua.

Brandada:
Escorrem bé el bacallà i l’assequem.

RECEPTA

RECEPTA
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ROSTIT ENTATXONAT BORGONYÈS
Montse Cama

MANDONGUILLES AMB CALAMARS
Gemma Martínez Farregut

1,5 kg. vedella
250gr. de cansalada ciada
4 cullerades de conyac
Sal
Pebre
½ ram de julivert
Farigola
Pebre en gra
1 l. de vi de Borgonya
3 cebes
2 pastanagues
2 grans d’all
Mantega
¼ kg de xampinyons
¼ kg de cebes tendres
Una mica de farina de 
patata

Calamars
Mandonguilles
Pèsols
Ceba
Tomàquet
Pebrot vermell.

INGREDIENTS

INGREDIENTS

Posar 6 ò 8 llesques de cansalada en una plata. 
Adobar-les amb conyac, sal, pebre, julivert picat i farigola du-
rant 30 minuts.
Rentar la carn sota un raig d’aigua freda i assecar-la donant-li cops.
Fer 6/8 talls longitudinals a tot el voltant de la carn i introduir-
hi la cansalada.
Lligar la carn amb un fil fort.
Pelar les pastanagues, les cebes, els alls i trossejar-ho tot.
Posar la carn en un adob de vi negre, trossets de ceba i pasta-
naga, all, farigola i granets de pebre. 
Tapar la carn i deixar-la durant un dia a la nevera.
Treure la carn de l’adob i sofregir-la amb la mantega calenta, 
tot el voltant. Fregir conjuntament la verdura i l’all.
Diluir-ho amb l’adob. 
Rostir-ho tapat a foc lent durant 1h 30minuts.
Tallar la cansalada sobrant en tires fines. 
Netejar els xampinyons i fer-ne 4 trossos de cadascun.
Pelar les cebes i deixar-les senceres.
Fregir les tires de cansalada, a les quals afegim els xampin-
yons i les cebes durant 5m.
Treure el rostit i mantenir-lo calent al forn.
Afegir el suc del rostit a la barreja de ceba i cansalada, passar-
ho pel colador.
Lligar la salsa amb la farina de patata.

Es fa el sofregit amb la ceba, el tomàquet i el pebrot vermell. 
Es retira. 
Es tallen els calamars a rondanxes i es passen volta i volta 
per la cassola.
Es fregeixen les mandoguilles enfarinades i es retiren.
S’afegeixen els calamars al sofregit i ho ajuntem en una 
cassola. S’afegeix aigua i ho portem a ebullició. 
Quan els calamars estan tous, fiquem dins de la cassola les 
mandoguilles i els pèsols i fem un xup-xup fins que estiguin 
tot ben fet. 
Això significa que tot ha agafat el mateix gust. Bon profit.

GAMBES AL CURRI (AMB SALSA PICANT)
Josep Cruañas i Pardàs

Per a 4 persones:
16 gambes
1 ceba grossa
2 culleres de pasta 
de curri picant
2 culleres de pasta 
de curri suau
1 potet de salsa de tomata
1 got d’aigua
Sal, pebre blanc i oli
¼ kg d’arròs llarg

INGREDIENTS
Fregim la ceba a daus (15/20 minuts de foc al mínim).
Salpebrem les gambes.
Les afegim a la ceba (cocció d’uns 3 minuts).
Afegim els 2 curris, tomata i aigua (10 minuts foc baix).
Comprovem la sal de la salsa.
Bullim l’arròs 12 minuts amb aigua i sal.
Servim les gambes amb la salsa i l’arròs al costat.
Acompanyem amb un bon vi blanc de l’Empordà.

RECEPTA

RECEPTA

RECEPTA

SARDINES EN ESCABETX
Olga Týfová

1 kg. de sardines
1 cabeça d’alls
3 cebes i 2 estafanòries
½ litre d’oli d’oliva
150 ml. de vi blanc
150 ml. de vinagre de vi 
blanc
Pebre negre en gra (20 
grans)
1 branqueta d’orenga fresc
1 branqueta de farigola
1 cullera de pebre 
vermell dolç
2 fulles de llorer (en 4 
trossets)
2 bitxos
Farina i sal

INGREDIENTS
Netejar i salar les sardines.
Arrebossar-les amb farina i fregir-les en ¼ l. d’oli.
Talar les cebes i les estafanòries a rodelles. Pelar i aixafar els alls.
Un cop fregides les sardines es reserven.
S’escorre l’oli per treure’n les restes de farina. Posar aquest oli 
en una paella neta afegint-hi l’altre ¼ de litre d’oli.
Sofregir-hi la ceba, els alls i les estafanòries i quan la ceba es 
transparenti, afegir-hi el llorer, la farigola, els bitxos, l’orenga 
i el pebre en gra, i es sofregeix una mica més.
S’hi afegeix el vinagre i el vi blanc i deixar coure una mica 
més. Afegir-hi el pebre vermell, remenar i apagar el foc.
Tirar el sofregit sobre les sardines, procurant que quedin co-
bertes. Tapar-les i guardar-les a la nevera i que reposin entre 
1 i 2 dies.

RECEPTA

PLATS

Per a la brandada 
200 gr. d’oli d’oliva
3 grans d’all
500 gr. de bacallà (al 
punt de sal)
50 gr. de llet
Pebre blanc
Sal (Depenent del punt 
de sal del bacallà)

Posem l’oli i els alls al pot i programem 6 minuts temperatura 
VAROMA, velocitat 3 1/2
Posem el bacallà i programem 1 minut, temperatura VAROMA, 
velocitat 4
Triturem 1 minut, velocitat progressiva 4 – 6
Incorporem la llet a velocitat 6 fins que la barreja quedi 
homogènia.
Rectifiquem el punt de sal i pebre.
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FRICANDÓ DE VEDELLA AMB XAMPINYONS
Carme Farregut Toran

RISOTTO DE CEPS I PARMESÀ
Albert i Maria Descayre
RISOTTO DE CEPS I PARMESÀ
Albert i Maria Descayre

SÈPIA EN LA SEVA TINTA
Rosario Rebollar

XAMPINYONS AMB LLAGOSTINS
Andrea Saenz

Vedella
Xampinyons
Ceba
Tomàquet
Farina
All
Oli
Pebrot vermell 
Llorer

Arròs
Ceba tendra
Ceps
Vi blanc
Brou de pollastre
Parmesà
Mantega
Oli i sal

Sèpia
All
Ceba
Pebrot verd
Oli
Sal
Pebre negre
Vi blanc

INGREDIENTS

INGREDIENTSINGREDIENTS

INGREDIENTS

Arrebossem la carn de vedella amb poca farina i la fregim 
volta i volta. 
La retirem. 
Amb el mateix oli, que estigui net, fem el sofregit amb la ceba, 
el tomàquet, l’all i el pebrot vermell
Afegirem aigua i ho deixarem fer un xup-xup. 
Afegirem la carn, i els xampinyons i ho fem bullir una estoneta.
Afegirem 2 fulles de llorer i a servir que hi ha gana.

En una cassola amb oli es rossa poc a poc la ceba a daus i s’hi 
afegeixen els ceps tallats. 
Posteriorment s’hi tira l’arròs i una vegada rossejat s’apuja el 
foc i s’hi afegeix un got de vi blanc sec. 
Quan s’hagi begut el vi s’hi tira el brou de pollastre suau poc a 
poc i a mida que es vagi consumint el suc se n’hi afegeix més. 
Es remena tota l’estona perquè l’arròs deixi el midó i quedi 
cremós. 
Als 15 minuts s’apaga el foc, s’hi posa un dau de mantega i el 
parmesà, es remena i es deixa reposar 2-3 minuts. 
Ja es pot servir!

En una cassola posar l’oli i la sèpia.
Quan perdi l’aigua retirar.
Al mateix oli posar l’all, la ceba i el pebrot.
Sofregir.
Afegir la sèpia, la farina i el vi.
Reduir l’alcohol i afegir la tinta.

RECEPTA

RECEPTARECEPTA

RECEPTA

Oli d’oliva
Alls
Ceba
Julivert
Farina
Vi blanc
Xampinyons
Llagostins frescos
Sal i pebre

Pel Fumet:
Porro
Pastanaga
Ceba
Llor
Sal
Caps i peles llagostins

INGREDIENTS
Posarem a escalfar l’oli.
Picarem l’all i la ceba i sofregirem a foc molt lent!
Mentrestant rentarem i tallarem els xampinyons.
Un cop nets els afegirem al sofregit. A mitja cocció afegirem 
la farina, el vi blanc, sal i pebre.
Fet això pelarem els llagostins i amb els caps i les cloves i 
farem un fumet reduït.
Afegirem el fumet.
Farem una picada d all i julivert li posarem per sobre i al final 
de tot les cuetes dels llagostins tallades.

Bon apetit!

RECEPTA

PLATS
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CALAMARCETS AMB SALSA I ALLIOLI DE TINTA 
Iban Castells Boj

Per a 4 persones:
1 kg de calamars bruts
500 gr. de ceba
250 gr. de pebrots verds
Vi blanc
Oli
Sal
Pebre
Bitxo

Per l’allioli:
Ous
Oli
Sal
All
Tinta de calamar

INGREDIENTS
Netegem i tallem els calamars.
Els reservem.
Pelem, tallem la ceba i la daurarem en una cassola amb oli.
Una vegada rossa afegirem el pebrot net i tallat i l’ofegarem 
amb la ceba.
Li afegirem el vi blanc i farem la reducció.
Posarem tot el calamar i taparem la cassola. 
Cuinarem fins que el calamar sigui tou. 
Salpebrarem al gust i afegirem uns bitxos per donar un toc 
picant.
Per l’allioli: posar all, oli, ou i sal en un recipient i fem l’emulsió 
per tal d’aconseguir la textura desitjada.
Afegir la tinta i servir.

NAMBÉ (TÍPIC SENEGAL)
Hawa Diallo

Iuca
Tomàquet concentrat
Tomàquet fresc
Daus de caldo
Ceba
Patata
Sal i pebre negre
Xai

INGREDIENTS
Posar oli, i dues varietats de tomàquet a sofregir durant 20 
minuts juntament amb la ceba.
Afegir-hi aigua i coure-ho 20 minuts.
A part es fa la iuca amb la patata i soja (Mungo)
S’hi afegeix el dau de caldo i que bulli 30 minuts.
Es barreja tot i es deixa reposar.

RECEPTA

RECEPTA

BOMBÓ DE BROQUETS 3D 
Dolça Codina i Josep Deulofeu

Tacos de porc
Vedella
Magret d’ànec
Salses de Roquefort
Ceba caramel·litzada
Reducció de poma

INGREDIENTS
S’afegeixen 3 tacos de carn (Un de vedella, un de porc i un de 
magret d’ànec)
S’injecten amb les seves salses respectives (Roquefort, ceba 
caramel·litzada, reducció de poma)
Es punxen i s’emboliquen amb bacó.
Es marquen a la planxa.
Es serveixen amb una mica de salsa i acompanyament de Par-
mentier.
Bon profit!

RECEPTA

PLATS

TAJIN DE XAI
Aicha El Boukhrissi

Carn de xai tallada a 
trossos petits
Ceba
Canyella en pols
Sucre
Gingebre
Julivert
Oli d’oliva
Sal i pebre
Colorant alimentari
Ametlla

INGREDIENTS
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, ju-
livert) i es couen.
Es barregen els ingredients.
S’afegeix l’ametlla i ja es pot servir.

RECEPTA

FAVES OFEGADES
Montse Sala i Assumpció Colomer

Ceba
Alls tendres
Cansalada
Faves
Julivert
Menta
Marduix
Anís dolç
Botifarra blanca
Botifarra negra

INGREDIENTS
Sofregir la ceba i alls
Sofregir la cansalada.
En una olla posar el sofregit i afegir les faves amb un farcellet 
de julivert, menta i marduix.
Tirar un raig de menta i anís dolç.
L’olla es tapa amb la tapa al revés amb aigua sobre la tapa. 
Es deixa coure uns 20 minuts depenent de la fava.
Quan faltin 2 ó 3 minuts tirar- hi botifarra blanca i botifarra negra.
Bon profit!

RECEPTA
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CANANES AMB CEBA
Josep Xifra i Deulofeu

MAR I MUNTANYA DE POLLASTRE AMB GAMBES
Ramon Regincós

Oli
Sal
Pebre
Cebes
Cananes
Per a 4 persones: 6 o 7 
cananes mitjanes i 8 o 10 
cebes

Ingredients (per 6 
persones):
1 pollastre tallat a octaus
12 gambes
2 cebes de Figueres
4 tomàquets ben madurs
1 got petit de brandi
1/2 litre de brou de 
pollastre
Oli d’oliva
Sal i pebre

Per la picada:
2 llesques de pa
50 gr d’avellanes
50 gr d’ametlles
Un grapadet de pinyons 
(estan caríssims)
4 dents d’alls
Julivert
10 gr. de xocolata sense 
llet

INGREDIENTS

INGREDIENTS

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...

Elaboració.
Salpebrem el pollastre, trinxem la ceba i ratllem el tomàquet. 
Posem al foc una cassola de ferro amb oli i quan està calent 
sofregim les gambes, els hi donem la volta i les reservem.
A la mateixa cassola posem el pollastre a rostir, quan el veiem 
ben ros el retirem i reservem.
Ara posem la ceba ben trinxada,  baixem el foc i deixem sofre-
gir uns 20 minuts. Una vegada ben daurada, afegim el tomà-
quet trinxat i deixem fer uns 20 minuts mes.

Mentrestant preparem la picada: En una paella amb oli dau-
rem les dos llesques de pa i els alls. En la picadora posem les 
avellanes, les ametlles, el pa fregit, els alls fregits, el julivert, 
els pinyons i la xocolata. Ho piquem i reservem.
Ara mirem si el sofregit de ceba i tomàquet està fet (ha de 
quedar com una melmelada). Quan està fet afegim el pollas-
tre que tenim reservat, donem unes voltes i tirem el brandi. 
Deixem evaporar i afegim el brou i la picada. Deixem a foc 
baix 1 hora mes o menys.
Quan falten uns 5 minuts afegim a la cassola les gambes, dei-
xem que facin una mica de xup-xup  i apaguem el foc.
Aquest es un plat que per mi es mes bo menjar-lo d’un dia 
per altre.

RECEPTA

RECEPTA

PLATS

ARROZ CON CAMARÔES AO LEITE DE COCO
Fernanda Monteiro de Seixas

MANDONGUILLES AMB GAMBES
Isabel Aymerich

MINI HAMBURGUESES
Gemma Prieto

Per a 4 persones

300 gr. gambes netes
2 gots d’arròs basmati
4 gots d’aigua
1 ceba
2 dents d’all
Oli d’oliva
Pebre 
250 ml. llet de coco
Suc d’una llimona
Curri 
1 cullereta petita 
de gingebre ratllat
Sal

Carn picada
Ou
Pa ratllat
All i julivert
Tomàquet trinxat
Ceba
Una picada
Gamba vermella.

INGREDIENTS

INGREDIENTS

Netejar les gambes i assaonar amb llimona, gingebre, pebre 
i sal (reservar les peles i els caps) durant almenys 30 minuts. 
Bullir les peles i caps de les gambes en aigua i reservar-la. 
Fregir i daurar la ceba i all en oli d’oliva uns minuts. 
Afegir les gambes amb el suc format. 
Un cop fetes les gambes afegir la llet de coco, curri al gust i 
deixar coure 10–15 minuts. 
Cuinar l’arròs amb l’aigua de les gambes.

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.

RECEPTA

RECEPTA
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POSTRES
PASTISSETS DE XOCOLATA I NATA 
EMBOLCALLATS AMB TESTOS NATURALS
Tania Esteve

PETITES PASTETES DE FULL D’AMOR
Tresa Presas

200gr de galetes tipus 
Oreo
Llet en pols
Nata per muntar (200 ml)
200 gr. de cereals tipus 
“gramola” 
Avellanes pelades

500 gr. de pasta de full
2 cullerades de farina 
(per la superfície de 
treball)
1 ou
350gr de crema de 
pastissos
2 cullerades soperes de 
sucre glacé
Maduixes trossejades

INGREDIENTS

INGREDIENTS

Trossejar les galetes Oreo. 
Seguidament  muntar la nata amb la llet en pols tot aconse-
guint una nata compacta. 
A continuació fer capes a dins del test: primer una capa d’Oreo 
trossejada, a sobre una capa de nata, una capa de cereals 
“gramola” barrejats amb avellanes i repetir l’operació. A so-
bre de tot acabar amb una capa d’Oreo trossejada i col·locar-
hi a sobre una branqueta petita de menta, per tal que sembli 
una planta de veritat.

Estén la massa de pasta de full amb el rodet sobre una super-
fície de treball lleugerament enfarinada i aplana-la fins que 
s’aconsegueixi una gruixària d’uns 3 mil·límetres.
Talla 12 cercles de massa amb el talla-pastes de 9 cm i llavors 
col·loca’ls a sobre d’una placa de forn amb paper de fornejar.  
Talla després 6 aros de massa amb el talla-pastes de 6 cm. Es bui-
da l’interior i s’obtenen 6 aros de massa. Posa un cercle de massa 
sobre cada cercle de 9 cm de diàmetre. Pressiona lleugerament 
amb una taula petita per poder soldar bé els 2 costats. Unta els 
aros de massa amb una capa fina d’ou batut amb l’ajuda d’un 
pinzell. Es col·loca en un lloc fresc durant 30 minuts. 
Es calenta el forn a  210º i s’hi posen a cuinar els aros de mas-
sa de 20 a 25 minuts i es deixen refredar a sobre d’una reixeta. 
Es buida el centre amb l’ajuda d’un ganivet i una cullereta. 
Es farceix el centre de cada pasta de full amb l’ajuda d’una 
cullereta. 
S’espolvoreja les pastes de full amb sucre glacé.
Es col·loquen trossets de maduixa a sobre de cada pasta. 

RECEPTA

RECEPTA
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POSTRES

MOUSSE DE XOCOLATA BLANCA AMB SALSA DE MADUIXES 
I TRINXAT DE FESTUCS ACOMPANYAT D’UN XUPITO 
DE MOSCATELL AL AROMA CÍTRIC
Claudia i Victor Sanchez

CREMA CATALANA AMB POMA I GLACEJAT 
DE CARAMEL EN SEMIESFERA
Mercè Casals Serra

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
Un polsim de trinxat de 
festucs

6 discs de pa de pessic 
molt fins
2 pomes Golden
10 gr. de mantega
20 gr. de sucre
500 ml de llet sencera
100 gr de sucre
15 gr. de Maizena
4 rovells d’ou
Pell de llimona 

Canyella
100 gr. de nata de 
muntar
60 gr. de sucre
3 fulls de gelatina
400 gr. de crema 
(anterior)
175 gr. de sucre
175 gr. d’aigua
150 gr.de nata líquida
12 gr. de Maizena
4 fulls de gelatinaINGREDIENTS

INGREDIENTS

En un recipient posem en remull aigua freda i 3 fulles de ge-
latina.
En un altre bol posem els 3 rovells. 
Desfem 100 ml. de nata amb 60gr de sucre en un cassó i reser-
vem 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 ge-
latina ben escorreguts. Tot això ho aboquem damunt la xoco-
lata desfeta i no deixem de remenar. 
Reservem i mentrestant muntem els 400ml de nata que te-
níem 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 ho posem per sobre la mousse. 
Trinxem festucs i també ho posem a sobre la mousse.
Ja es pot servir!

Caramel·litzar la poma:
Pelar i tallar petita la poma.
Posar el sucre en una paella calenta al foc remenant per dis-
soldre. 
Afegir la mantega i la poma remenant fins que la poma 
caramel·litzi.
Deixar refredar a la paella.

Crema Catalana:
Posar la llet amb canyella, sucre i pell de llimona al foc. 
Dissoldre la Maizena en una mica de llet freda juntament 
amb els rovells i afegir-ho a la llet bullint tot remenant cons-
tantment fins que espesseeixi.
Reservar.

Mousse:
Desfer la gelatina en una mica de llet.
Muntar la nata que barrejarem amb la crema suaument i afe-
gir la gelatina barrejant bé.
Posar en motlles semiesfera una mica de mousse.
Repartir per sobre amb una mica de poma caramel·litzada, ta-
par amb mousse i acabar amb un disc de pa de pessic.
Deixar quallar a la nevera.

Glacejat caramel:
Hidratar la gelatina.
En un cassó al foc calent anem desfent el sucre poc a poc fins 
que agafi color fosc.
Abaixar el foc i afegir l’aigua poc a poc però de cop amb 
compte ja que crema.
Remenar ràpidament, afegir la nata i batre amb varetes. 
Afegir-hi la Maizena dissolta en una mica d’aigua i coure 30 
segons remenant amb les varetes.
Afegir la gelatina i dissoldre. 
Retirar del foc. 
Passar a un bol amb aigua amb gel i remenar per refredar més 
ràpid (No abocar a l’aigua sinó el pot dintre el bol).
Estarà a punt quan el termòmetre de mina marqui 25º.

Traiem els motlles de semiesfera del congelador i desemmot-
llem. 
Els posarem sobre una reixeta amb un plat per sota i amb un 
cullerot les anirem banyant amb el caramel a 25º. 
Ho farem dues vegades fins a cobrir-ho per complet.
Ho posarem a plats de servir o lloc adient i decorar amb amet-
lla garapinyada o xocolata al gust.

RECEPTA

RECEPTA
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PINONO DE CAFÈ
Carmen Samos Pérez

TARTA MOUSSE DE VAINILLA I GANACHÉ DE XOCOLATA
Xavier Sanchez Casals

GELATS DE BESCUIT  “GELATS DE CAKE POPS”
Claudia de León Salazar

CREMA FREDA DE PINYA 
Montse Provensal Roselló

Pa de pessic:
140 gr. de sucre
5 ous
10 gr. de mel
Vainilla
100 gr. de farina
Crema:
250 gr. de cafè fred
250 gr. de nata freda

Base:
125 gr. de galetes
70 gr. de mantega
1 cullerada de cacau en 
pols
Farcit:
300 gr. de formatge en 
crema
300 gr. de nata
350 gr. de iogurt
Vainilla
90 gr. de sucre
1 ou
6 fulls de gelatina
1 cc. d’essència de 
vainilla
4-5 cullerades de llet

1 tassa (200 gr.) de sucre
2 tasses (200 gr.) de 
farina tamisada
¼ de tassa (60 ml) d’oli
¼ de tassa (25 gr.) de 
cacau pur en pols
2 ous L
1 cullerada d’extracte 
de vainilla
¼ de tassa (30 ml) 
d’aigua bullint 
1 cullerada de llevat
½ cullerada 
de bicarbonat
1 tassa (120 ml) de llet 
temperatura ambient

1 kg. de pinya en almívar 
(sense el suc)
200 gr. de sucre
250 gr.de nata muntada 
sense sucre
El suc de 2 llimones

INGREDIENTS

INGREDIENTS

INGREDIENTS

INGREDIENTS

Crema:
Muntar la nata amb el cafè i guardar en fred.
Pa de pessic:
Muntar les clares, barrejant la resta d’ingredients i afegir les 
clares suaument.
Enfornar al forn (escalfat a 220º) posant en un paper sulfuritzat 
a la safata.
Empolsar el pa de pessic amb sucre llustre i tapar amb film 
retirant el paper i reposar 30 minuts.
Fer un almívar lleuger amb aigua, sucre i licor de cafè al que li 
traurem l’alcohol cremant-lo.
Estendre el pa de pessic. Posar la crema de cafè estesa per 
sobre i enrotllar fent un braç de gitano.
Embolicar i deixar a la nevera.
Tallar en rodelles i banyar la base en l’almívar de cafè. 
Posar en un plat o plata i, amb la mànega posar a sobre crema 
de cafè. 
Decorar amb cacau.

Base:
Triturar les galetes. Afegir el cacau i barrejar bé.
Incorporar la mantega fosa. Barrejar bé i posar en un motlle 
aixafant bé amb una cullera. Guardar a la nevera.

Farcit:
Hidratar la gelatina. Muntar la nata. Muntar la clara d’ou. 
En un bol barrejar el formatge, sucre, vainilla, iogurt i rovell 
fins a formar una crema. Fondre la gelatina escorreguda en la 
llet i afegir a la crema. Després afegir la nata suaument i final-
ment la clara muntada. Deixar quallar a la nevera.

Escalfar el forn a 160º. Preparar el motlle.
Posar tots els ingredients secs: Llevat, bicarbonat, sucre, ca-
cau, farina tamisada en un bol.
Amb una paleta de fusta afegir els ous un a un, incorporar.
Incorporar l’oli, un cop barrejat, afegim la llet.
Per últim afegir l’aigua bullint, jo a vegades li poso una mica 
menys de 30 ml, perquè m’agrada que la massa sigui una 
mica més consistent del normal, però és opcional.
Aquesta massa quedarà més líquida que una massa normal 
per pastissets, però és normal i el seu acabat és perfecte. S’ha 
de tenir en compte si es vol fer servir un motlle rodó ja que la 
massa es desbordaria si no fem servir paper de forn. 
Amb aquesta recepta surten uns 30 cake pops.
Coure uns 20 min o a 160º (O, fins que introduïm un escura-
dents i aquest surti net).

Triturem els talls de pinya
Muntem la nata i ho batem tot junt amb la resta d’ingredients.
Ho podem servir fred o semi-congelat

RECEPTA

RECEPTA

RECEPTA

RECEPTA

POSTRES

Ganaché:
200 ml. de nata per 
cuinar
2 cullerades de cacau pur
3 cullerades de llet
2 fulls de gelatina 
60 gr. de sucre

Ganaché:
Bullir la nata, sucre, llet i cacau fins espesseir una mica. Afegir 
la gelatina i dissoldre. Batre una mica.
Treure el motlle de la nevera i banyar amb la ganaché mica en 
mica. Guardar a la nevera unes hores fins que qualli.
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CARPACCIO DE PINYA AMB NIU DE CREMA CATALANA
Marta Arcas i Naia Guerrero

COCA DE RATAFIA AMB XARRUP DE RATAFIA BEN FREDA
Clara i Martina Mompó, Carlota Regincós i Natàlia Teixidor

Pinya natural
Rovells d’ou
Llet
Sucre
Farina de blat de moro 
(Maizena)
Mitja branca de canyella
1 llimona

Coca:
200 gr. de farina
200 gr. de sucre
6 ous
100 gr. de panses
125 gr. d’oli de gira-sol
125 gr. de ratafia
1 paquet d’impulsor 
(tipus Royal or baking 
powder)

Ratafia (5 litres - Recepta 
de la Julia de Santa 
Coloma):
Aiguardent o anís. (Si 
utilitzem aiguardent, 

INGREDIENTS

INGREDIENTS

Pelarem i tallarem la pinya amb el ganivet de serra de la ma-
nera més fina que puguem i n’eliminarem el cor.
Prepararem la crema catalana: Reservarem mig vaset de llet 
freda i farem infusionar la canyella i la pell de llimona en la 
resta de la llet sense que aquesta arribi a bullir durant 10 mi-
nuts.
Barrejarem bé els rovells d’ou amb el sucre i dissoldrem la 
farina en la llet.
Colarem la llet ja tèbia i hi afegirem la resta de la llet amb la 
farina i la mescla d’ous i sucre, tot això en un cassó a foc baix 
i sense deixar de remenar fins que s’espesseixi, però sense 
deixar que bulli. 
Ho deixarem refredar.
Un cop netes, tallarem les maduixes per la meitat i farem 5 o 
6 talls verticals a cada meitat.
A l’hora de muntar el plat, col•locarem tres rodanxes de pinya 
sobreposades al plat, la crema catalana al centre creant un 
cordó.

Coca:
Es posen les panses en remull amb la ratafia durant unes ho-
res abans. I llavors es separen.
Es separen les clares dels rovells d’ou. 
Es reparteix el sucre: 100 g. amb les clares i els altres 100 g., 
amb els rovells. 
Es baten els rovells d’ou fins que s’esblanqueeixen. 
Es munten les clares al punt de neu.
S’afegeixen les clares als rovells (sense remenar). 
En un bol a part, es barreja la ratafia amb l’oli, la farina tamisa-
da i el llevat en pols, i es van incorporant els ous tot remenant 
amb compte, per tal de no trencar l’escumera.
S’afegeixen les panses.

RECEPTA

RECEPTA

POSTRES

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 consol, 
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, 
escabiosa, 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.

Es col·loca un full de paper vegetal untat amb mantega i em-
polsimat amb farina dins un motlle. 
S’aboca la barreja i es cou al forn a 180ºC durant 30 minuts o 
fins que estigui rossa. 
Es treu del forn, s’empolsima amb sucre i es ruixa amb abun-
dant ratafia, i ràpidament s’hi escampa les ametlles torrades 
pel damunt. Es gratina uns segons fins que el sucre comenci 
a bombollejar i formi una mena de crosta.

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, es-
tan 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  pa-
ciència, 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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COCA DE LLAVANERES
Irene Rey i Maria

TRUFES DE XOCOLATA BLANCA I GERDS (FRAMBUESA)
Júlia Cendres Carmona

80 gr. de nata
9 gr. de sucre invertit
22 gr. de pasta de 
pistatxo

INGREDIENTS
Escalfar la nata. Quan bulli, afegir la baina de vainilla i deixar 
tapar 30 minuts. Trossejar la xocolata i la mantega i posar en un 
bol. Posar el sucre invertit al cassó de la nata i escalfar a 90º. 

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.

MOUSSE DE LLIMONA
Teresa Masvidal

INGREDIENTS RECEPTA
Pasta de full
Crema
Pinyons
Sucre 
Ous

INGREDIENTS
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 el voltant de la pasta de full i s’estira al damunt l’altre 
base de pasta. S’aixafen els extrems amb una forquilla per 
tal que s’enganxin. Es pinta tot el sobre amb ou batut i/o s’hi 
tiren pinyons. S’afegeix sucre pel damunt i es cou al forn du-
rant 35 minuts a 180º.
Es deixa refredar i ja es pot servir!

RECEPTA

TIRAMISÚ DE XOCOLATA
Maria Giró

1 litre de llet
1 terrina i mitja de 
mascarpone
1 pot de nata muntada 
(250 ml)
4 rovells d’ou
70 grams de sucre
Cacau en pols
Una bosseta per fer 
xocolata desfeta
Un paquet de melindros. 
(per 6-8 persones)

INGREDIENTS
Fem la xocolata desfeta amb la llet i la bosseta de xocolata 
seguint les normes que ens indica la bossa per fer xocolata 
desfeta. Quan tinguem feta la xocolata desfeta la deixem que 
es refredi i mentrestant farem la crema de mascarpone ba-
rrejant tot el mascarpone, el sucre, els rovells i 1/4 del pot de 
nata muntada (més o menys) i deixant-ho reposar a la nevera. 
Quan la xocolata desfeta no estigui calenta agafem la plata on 
volem fer el tiramisú i anem posant una base de melindros 
sucats amb la xocolata desfeta. Ho cobrim amb la meitat de la 
crema de mascarpone que havíem fet anteriorment. Fem una 
altre base de melindros sucats amb xocolata per sobre de la 
crema de mascarpone que hem tirat i a sobre els melindros 
amb xocolata tornem a tirar tota la crema de mascarpone que 
ens ha sobrat  abans. Per acabar a sobre ho cobrim amb la 
nata que ens ha sobrat (3/4 parts del pot). Al moment de servir 
hi tirarem el cacau en pols per a sobre.

RECEPTA

RECEPTA

PÚDING DE FLAMS CASOLANS DE DIFERENTS GUSTOS
Ana Garcia Torres

Per a 6 persones:
½ litre de llet
7 ous
200 gr. De sucre 
La pell d’una llimona
Canyella
Ratafia 
Cafè

INGREDIENTS
Bullir la llet amb la pell de llimona i la canyella i deixar-la refredar. 
Llavors es cola i s´hi tiren els ous batuts, el sucre i es barreja ben 
barrejat. Es posa en un motlle amb sucre cremat al fons i es posa 
en una plata amb aigua al forn no gaire fort. Als de cafè a més 
se’ls afegeix un got de cafè i als de ratafia se’ls afegeix 200ml. 
Abans de barrejar-la bullir-la fins que quedi a la meitat. Per saber 
si està cuit es punxa amb una agulla prima. Si surt neta ja es pot 
treure del forn i es deixa refredar. Quan és fred es tomba en un 
plat i es guarneix amb nata, fruita, cireres, galetes. 
BON PROFIT!

RECEPTA

BISCUIT GLACÉ AMB XOCOLATA CALENTA
Josep López 

Per al bescuit (6 
persones):
3 ous
100 gr. de sucre
100 gr. de nata per 
muntar
100 gr. d’ametlles 
torrades sense sal

Per a la xocolata
150 gr. xocolata per a 
postres
75 gr. de mantega
Un rajolí de crema de llet

INGREDIENTS
Bescuit:
Separar les clares dels rovells. Muntar les clares a punt de neu 
(Afegir una mica de sal o vinagre perquè es monti bé). Afegir-hi 
el sucre batent fins que quedi la merenga llis i brillant. Afegir  el  
rovell  sense  batre  massa. Finalment afegir la nata semi-mun-
tada, amb un moviment envoltant. Afegir les ametlles picades 
i barrejar amb la resta d’ingredients. Folrar un  motlle  amb  
paper. Posar  la  pasta  anterior  i congelar (6 hores). 
Xocolata:
Fonem en un pot la xocolata amb un rajolí de crema de llet i 
la mantega. Un cop estigui ben fos, retirem i incorporem la 
xocolata al bescuit abans de servir.

RECEPTA

POSTRES
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TORTELL DE PASTA DE FULL DE MADUIXA
Pilar Farrerons Mateu

2 làmines rodones de 
pasta de full
½ litre de nata de muntar
Sucre llustre al gust
Nesquick de maduixa
1 ou
Ametlles laminades

INGREDIENTS
Donar forma rodona al tortell. Pintar amb aigua i posar-li al 
damunt una altra làmina igual. Pintar amb ou. Escampar-hi 
ametlles laminades. Enfornar a 180-200º durant 20 minuts. 
Refredar. Muntar la nata a mig muntar afegir el sucre llustre i 
Nesquick amb maduixa. Obrir el tortell i farcir. Espolsar sucre 
fi pel damunt.
Bon profit!

RECEPTA

POSTRES

170 gr. de xocolata 
blanca
40 gr. de mantega
Vainilla
120 gr. de xocolata 
blanca per banyar les 
trufes
50 gr. de gerds liofilitzats 
per arrebossar les trufes

Retirar del foc i afegir-hi la pasta de pistatxo. Barrejar bé i bol-
car sobre la xocolata. Barrejar bé per fondre amb unes varetes. 
Emulsionar amb la Turmix. Tapar amb film i deixar 12h. Formar 
les boles i posar a la nevera que endureixin. Preparar el bany de 
xocolata fonent-la. Deixar baixar la temperatura a 40º. Banyar 
les boletes que tenim a la nevera i arrebossar-les en els gerds 
liofilitzats. Posar a la nevera i treure uns minuts abans de servir.



C/ Monturiol cantonada C/ Jacint Verdaguer
Tel. 972 83 62 70 / Fax. 972 83 59 00

Tel. 972 83 62 70

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


