LLIBRE DE RECEPTES
CATALANES
Les millors receptes de Fira Àpat 2017

Alimentaci— i Gas tronomia Catalana

Índex
primers plats
»» Tartar de tonyina vermella amb gelat d’oli
»» Carxofes ofegades en pernil
»» Carpaccio de pop amb oli d’oliva verge extra
»» Barquetes d’escalivada amb bacallà
esqueixat i olivada
»» Bombons de formatge de cabra i sèsam
»» Sardines marinades en vinagre de poma i oli
»» Amanida de formatge blau de cabra i nous
»» Pasta de full amb escalivada
»» Croquetes d’eriçons de pernil dolç al pesto
»» Estels de formatge blau de búfala amb
melmelada de pebrot vermell

»» Torradetes de formatge de cabra, mel i
escalivada
»» Pastís de tonyina
»» Creps de farina de cigrons amb espàrrecs i
romesco
»» Saltejat d’espigalls amb alls i avellanes torrades
»» Cargols a la llauna
»» Timbal de fesols i verdures
»» Timbal de carbassó, melmelada de tomàquet
i formatge de cabra
»» Llenties caviar amb aroma mediterrani
»» Pasta cruixent amb bròuil i mostassa dolça

segons plats
»» Costelles de porc amb mel
»» Patates guisades amb costelles i bolets
»» Bacallà confitat en oli d’oliva amb bolets
»» Filet de porc amb salsa
»» Pollastre en préssec en almívar
»» Conill rostitamb picada de menta i mel

»» Hamburguesa de poltre amb formatge de
cabra i melmelada de tomàquet
»» Conill estofat amb xocolata i cervesa
»» Pollastre arrebossat amb llavors de sèsam
i patates xips
»» Hamburguesa doble amb calçots

»» Rodó de vedella guisat amb llet

»» Galta de vedella guisada amb salsa
d’estragó i moniato rostit

»» Llom de xai amb pesto de ruca i aire de
formatge de cabra

»» Salmó al safrà

postres
»» Rosquilles d’oli d’oliva verge extra

»» Pastís de xocolata i melmelada de castanyes

»» Mató amb mel i nous

»» Pastís de formatge de cabra

»» Flam d’ou casolà amb llet fresca

»» Pastís fred de cafè, xocolata i mató

»» Plàtans flamejats amb rom i ametlles

»» Galetes casolanes d’oli d’oliva aromatitzades
amb canyella i taronja

»» Flam de mel i mató amb coulís
de fruites del bosc
»» Cafè mocca gelat
»» Pasta fullada amb fruits secs

»» Polvorons d’ametlla
»» Gelat de xocolata

primers plats

Tartar de tonyina vermella
amb gelat d’oli d’oliva empeltre

Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 gm de llom de tonyina vermella
1 ceba
60 gm de tomàquet a daus
Oli d’oliva verge extra empeltre
Paté d’olives negres empeltres
Cibulet picat
1 iogurt grec
50 gm de cogombre
10 gm d’alfàbrega
1 ou de gallina de corral
Sal i pebre

Elaboració:
1. Elaboració del tartar: Tallar la
tonyina a daus, afegir la ceba tendra
picada, el tomàquet, el cibulet, la
sal, el pebre i l’oli d’oliva empeltre.
2. Elaboració de la crema de iogurt:
Batre el iogurt i afegir-hi el suc del
cogombre, reservar.
3. Elaboració de l’oli d’alfàbrega:
Escaldar les fulles d’alfàbrega,
refredar i triturar amb
l’oli, colar i reservar.
4. Elaboració del gelat d’oliva
empeltre: Muntar l’oli amb l’ou

com una maionesa, arreglar de sal,
congelar i passar per paco jet.
5. Muntatge: Posar el tàrtar en un
timbal i després treure, la crema de
iogurt la posarem amb un biberó
i posarem en un plat un botó de
crema, i sobre aquest el liquat
de alfàbrega i pebre mòlt, passar
la maionesa congelada per una
paco jet perquè es faci de textura
de gelat, farem una quenelle que
la posarem sobre el tàrtar i sobre
aquest pasta d’oliva empeltre,
guarnir en un plat de fusta d’olivera
el pa d’oliva empeltre.

Productors:
Oli d’oliva verge extra de Migjorn

primers plats

Carxofes ofegades en pernil

Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•

Carxofes
Pernil serrà
2 alls
Oli d’oliva
Alfàbrega seca
1 raig vi dolç
Pebre negre mòlt
Llimona

Elaboració:
1. Escórrer les carxofes i
tallar-les en dos.
2. Tallar els alls a trossets i posarlos en una paella amb una
mica d’oli fins daurar-los.
3. Afegim les carxofes, el rajolí de
vi dolç, una mica d’alfàbrega
seca, pebre mòlt, ofegar tot.
4. Tallar el pernil serrà a trossets petits
i afegir a la paella, acabar d’ofegar.
5. Emplatem i li tirem un rajolí
de llimona al gust.

Productors:
Pernil de Jamones La Cava
Podeu acompanyar amb un vi negre Ull de Llebre de Castell d’Age

primers plats

Carpaccio de pop
amb oli d’oliva verge extra

Ingredients:
• 250 grs. de pop cuit
• 2 patates mitjanes
• Suc d’una llimona
•
•
•
•

mitjana (½ gran)
Pebre vermell
Sal gruixuda
Oli d’oliva verge extra
Julivert

Elaboració:
1. Tallar finament el pop i reservar.
2. Coure les patates, un cop llestes
triturar i afegir mitja cullerada de
pebre vermell, oli d’oliva i sal.
Provar, rectificar al gust i reservar.
3. Per a la salsa del carpaccio,
en un bol batre amb vareta oli
d’oliva, llimona al gust i sal.
Remenar fins emulsionar.
4. Tallar finament
julivert picat, reservar.
5. Emplateu el pop, salseu i
acompanyar amb el puré de patates.

Productors:
Oli d’oliva de Molí del Pau
Podeu acompanyar amb un cava Brut Nature Serra d’Or de Rosell Gallart

primers plats

Barquetes d’escalivada
amb bacallà esqueixat i olivada

Ingredients:
• Unes llesquetes de pa
• Escalivada
• Bacallà esqueixat
dessalat
• Olivada

Elaboració:
1. Tallem unes llesquetes de pa.
2. Hi col·loquem una mica
d’escalivada, el bacallà dessalat
i l’olivada al damunt.
3. Podem sucar les llesques
amb tomàquet.

Productors:
Bacallà d’Artic & Tartic
Podeu acompanyar amb un Vermouth Cisa Vermell de Vermouth Cisa

primers plats

Bombons de formatge de cabra
i sèsam caramel·litzat

Ingredients:
• 300 g de formatge de
cabra sense crosta
• 100 g de formatge
crema
• 5 g de mel
• Sèsam caramel·litzat

Elaboració:
1. Posem les llavors de sèsam en una
paella i les empolvorem amb el
sucre i l’aigua.
2. Escalfem a foc mitjà, remenant sovint
perquè no es cremin, fins que el sucre
s’hagi dissolt i s’hagi convertit en
caramel. Estenem el sèsam sobre una
làmina de paper sulfuritzat i deixem
refredar. No passa res si s’apega,
doncs un cop fred li passem un corró
per sobre per separar les llavors.
3. En un bol fondo xafem el formatge
de cabra i ho barregem amb el
formatge crema de manualment

(no facis servir batedora elèctrica
o la barreja es tornarà massa tova).
Remenem bé perquè no quedin
grumolls. Afegim la mel i barregem
de nou fins a homogeneïtzar.
Guardem a la nevera durant una hora
perquè la pasta prengui consistència.
4. Prenem petites porcions de la massa
i passem pel sèsam caramelitzat.
Rodolem per ajudar a recobrir bé
amb les llavors i alhora corregim la
forma perquè ens quedin perfectes.
5. Guardem en fred fins al
moment de consumir.

Productors:
Sèsam caramel·litzat d’ORDI NATURA

primers plats

Sardines marinades
en vinagre de poma i oli d’oliva

Ingredients:
•
•
•
•

sardines
Sal grossa
Vinagre de poma
Oli d’oliva verge
extra arbequí
• Cibulet

Elaboració:
1. Netejar les sardines d’espines i
tripa, posar-les en una safata.
2. Salar-les, deixa marinar uns minuts
i després cobrir-les amb una
barreja a parts iguals de vinagre i
aigua mineral.

blanca, regar amb oli d’oliva
verge extra arbequí.
5. Escampar-hi el cibulet i una mica
de sal grossa.

3. Deixar-marinar a la nevera durant
un parell d’hores, passat aquest
temps, decantar les sardines i
cobrir-les amb oli d’oliva verge
extra per reservar.
4. Escórrer bé les sardines,
posar-les en la safata rectangular

Productors:
Oli d’oliva verge extra d’Olicatessen
Podeu acompanyar amb un vi DO Terra Alta de Dotzevins

primers plats

Amanida de formatge blau
de cabra i nous

Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fulles d’enciam variades
8 tomàquets nans
250 grams de nous
250 grams de formatge blau
1 poma Golden
1 iogurt natural
1 cullerada de mostassa antiga
1 culleradeta d’all en pols
1 c/s de suc de llimona
Sal
Pebre negre acabat de moldre
Crostons de pa
4 cullerades d’oli d’oliva verge

Elaboració:
1. Col·locar en un bol per amanides
les fulles d’enciam.
2. Repartir per sobre el formatge blau
i la poma a dauets, els tomàquets
tallats per la meitat i la fruita seca.
3. A continuació, poseu en un bol
el iogurt, la mostassa, l’all, l’oli, el
suc de la llimona, la sal i el pebre
acabat de moldre.
4. Emulsionar acuradament a
consciència i repartir per sobre de
l’amanida. Servir.

Productors:
Nous de Els Noguers
Podeu acompanyar amb un té “puravida!” de Vitae Kombucha

primers plats

Pasta de full amb escalivada

Ingredients:
• 1 làmina de pasta
•
•
•
•

de full
2 pebrots escalivats
2 albergínies
escalivades
1 ou
Oli d’oliva i sal

Elaboració:
1. Estenem la pasta de full sobre una
superfície a on poder treballar-hi.
2. Dividim la làmina en 8 rectangles
(es poden fer més petits o més
grans) i les separem una mica.

5. Ho enfornem a 180º, prèviament
escalfat, durant 10-15 minuts i ho
deixem refredar.
6. Finalment, a l’hora de servir, hi
posem un raig d’oli.

3. Es reparteix l’escalivada en els
centres de cada rectangle i tot
seguit pintem els costats, que no
hi haurà escalivada, amb la clara
d’ou batut.
4. Aquest procés és millor preparar-ho
sobre la safata que anirà al forn, així
evitem moure-ho vàries vegades.

Productors:

Escalivada de Conservas Mercadelta
Podeu acompanyar amb un cava Brut de Brut de Maria Casanovas

primers plats

Croquetes d’eriçons
de pernil dolç al pesto

Ingredients:
•
•
•
•
•
•

Llet
Farina
Oli d’oliva
8 fulles d’alfàbrega
2 c/s de pinyons
2 c/s de formatge
parmesà
• 50 g pernil dolç
• Sal i pebre
• Fideus 00

Elaboració:
1. Posar en un cassó 300 ml de llet,
45 g de farina, 30 ml d’oli, les
fulles d’alfàbrega, els pinyons i el
formatge. Triturar-ho bé i posar-ho
al foc, remenant constantment, fins
que comenci a bullir. En aquest punt
baixarem el foc al mínim i deixarem
que bulli uns 5 minuts més (per
coure la farina).
2. Afegirem el pernil tallat ben petit i
salpebrem al gust.
3. Ho aboquem sobre una safata
més ampla que fonda i ho deixem

refredar a temperatura ambient o a
la nevera, tapat amb paper film.
4. Un cop hagi agafat la consistència
de croqueta, podem anar formantles, donant-li la forma que
vulgueu, i les arrebossem amb
farina, ou i fideus de pasta crus!
5. Fregim les croquetes quan l’oli
estigui ben calent, i quan els
fideus comencen a daurar-se
ja les podem retirar i escórrer
amb paper absorbent!

Productors:
Pernil dolç de Plana de Vic o d’Embotits Fart d’Olla

primers plats

Estels de formatge blau de búfala
amb melmelada de pebrot vermell

Ingredients:
• Melmelada de
•
•
•
•
•

pebrot escalivat
50-70 grams de
formatge blau
de búfala
200 ml de nata
per muntar
1 rajolí de llet
sal
1 fulla de gelatina

Elaboració:
1. Posem a derretir el formatge en un
rajolí de llet, mentre rehidratem el
full de gelatina en aigua freda.
2. Un cop fos el formatge afegim el
full hidratat perquè es barregi bé.

5. Muntem l’aperitiu amb la
melmelada de pebrot a la base de
la tartaleta i la crema de formatge
cabrales sobre.

3. Muntem la nata.
4. Afegim la barreja de formatge a la
nata muntada i barregem molt bé.
El posem en una màniga pastissera
i deixem a la nevera que es refredi.

Productors:
Melmelada de pebrot escalivat de Maria Soler
Formatge d’Acrefa

primers plats

Torradetes de formatge de cabra,
mel i escalivada

Ingredients:
•
•
•
•

Torrades
Pebrot escalivat
Mel
Formatge de cabra

Elaboració:
1. Escalfem el forn “a tope”
(gratinador, 250ºC)
2. Agafem les torrades i les posem
en un plat.
3. Posem un tros de pebrot sobre
cada torrada, un rajolí de mel i un
tall de formatge de cabra sobre.
4. Posem les torrades a gratinar al
forn uns minuts.
5. Servir calentes.

Productors:
Torradetes de Forn de Pa Can Puig
Formatge de Productes del Ter

primers plats

Pastís de tonyina

Ingredients:
• 250 g de pa de motllo
•
•
•
•
•

sense crosta
150 g de tonyina en
conserva
150 g de
tomàquet fregit
150 g de maionesa
2 ous durs
Olives negres o paté
d’olives negres

Elaboració:
1. Engreixem un motllo de plumb cake i
cobrim el fons amb una capa de pa.
2. Cobrim el pa amb una capa de
tomàquet fregit, una capa de
tonyina esmicolada, ou dur ratllat i
una capa de maionesa.
3. Posem una altra capa de pa i
pressionem amb la ma perquè
quedi ben impregnat.
4. Posem una altra capa amb el
mateix farcit, posem la capa de pa i
tornem a pressionar.
5. Si es vol, es pot fer una altra capa,

però amb dues ja queda bé.
6. Acabem sempre amb una capa de pa,
que untarem amb tomàquet fregit.
7. Fiquem el pastís a la nevera i el
deixem reposar, com a mínim 1 hora.
8. També el podem fer el dia abans,
així quedarà mes impregnat.
9. Desmotllem el pastís, el cobrim
amb maionesa i li posem per sobre
ou dur picat.
10. Finalment podeu decorar amb
olives negres picades o paté
d’olives negres.

Productors:
Olives negres o paté d’olives negres de La Masrojana
Podeu acompanyar amb un vi Manuela de Naveran de Naveran Caves

primers plats

Creps de farina de cigrons
amb espàrrecs i romesco

Ingredients:
• 1/2 got de farina
•
•
•
•
•
•

de cigrons
1 ou
1 got de llet
1 pessic de sal
1 c. d’oli d’oliva
Espàrrecs verds
Salsa romesco

Elaboració:
1. Per tenir els ingredients del farcit
a punt, el que farem serà tallar la
part dura dels espàrrecs i saltejarlos en una paella amb oli i sal. Els
reservarem, que es refredin.
2. Ara, preparem la massa de la
crep. D’entrada, barregem l’ou
amb la farina. Ha de quedarnos una barreja ben espessa.
Seguidament, hi afegirem la llet i
tornarem a remenar, procurant que
no quedin grumolls. Finalment,
hi afegirem 1 cullerada d’oli
d’oliva verge extra i 1 pessic de
sal. Ho reservarem mitja hora.
3. Quan ja tenim la massa reposada,
procedim a elaborar els creps.

Productors:
Farina de cigrons d’Hort del Silenci
Salsa romesco de Salses Fruits

Posem la màquina a escalfar i
l’untem una mica amb un paper
untat amb mantega, per assegurarnos que no se’ns enganxi la
massa. Si no tenim màquina,
també podem coure els creps
en una paella. Amb l’ajut d’una
espàtula de fusta, l’escampem
uniformement perque és cogui né.
4. Mantenim la crep a foc baix i
procedim a farcir-la. Primer, pintem
la massa amb una tira de romesco.
Després, hi afegim a els espàrrecs
ja cuits a la planxa.
5. Un cop ho tenim farcit,
dobleguem la massa per la
meitat, i tornem a doblegar.

primers plats

Saltejat d’espigalls amb alls
i avellanes torrades

Ingredients:
• 3 o 4 manats
•
•
•
•
•

d’espigalls del Garraf
4 dents d’all
50 gr. d’avellanes
torrades
Oli d’oliva verge extra
Aigua
Sal

Elaboració:
1. Netejar bé els espigalls i treure
aquelles parts més fibroses.
2. Portar a ebullició una olla
amb aigua, la necessària per
cobrir els espigalls. Quan
l’aigua bulli incorporar una
mica de sal i els espigalls.
3. Deixar bullir durant uns 10
minuts o fins que els espigalls
estiguin tendres o més aviat “al
dente” perquè no perdin les
seves propietats nutricionals. A
més, més endavant els seguirem

cuinant al saltejar-los amb la resta
d’ingredients. Escorrem i reservem.
4. En una paella amb un bon rajolí
d’oli d’oliva verge extra daurem
els alls prèviament tallats en
làmines fines.
5. Incorporem les avellanes
trossejades juntament amb els
alls i els saltegem durant un
parell de minuts.
6. Afegim els espigalls i removem
perquè s’integrin amb la
resta d’ingredients.

Productors:
Espigalls d’Espigalls del Garraf
Oli d’oliva verge extra de Vogadors - L’Olivera

primers plats

Cargols a la llauna

Ingredients:
•
•
•
•

2 kg de cargols.
Sal
Pebre
Oli

Elaboració:
1. Traieu el tel dels cargols i poseu-los
cap per amunt en una llauna amb
sal, pebre i oli.
2. Col·loqueu la llauna sobre el foc
suau fins que surtin els caps, una
vegada els caps fora pugeu el foc i
acabeu al forn

Productors:
Recepta que podeu comprar ja elaborada per Snail Can

primers plats

Timbal de fesols i verdures

Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 gr de fesols
Vinagre de vi de cirera
2 pastanagues
50 gr d’espinacs
Mitja ceba
2 Patates mitjanes
Sal
Oli d’oliva verge extra
Pebre vermell
Pebre negre

Elaboració:
1. Primer com sempre haurem de
posar els fesols en remull en aigua
i bicarbonat la nit anterior.
2. El primer que farem es bullir
aquests fesols en aigua, jo sempre
hi poso una mica de comí que
ajuda a que després no provoquin
tantes flatulències.
3. Per altra banda tallarem les verdures
a daus en el cas de la pastanaga i a
la juliana en el cas de la ceba.
4. En un cassó posarem la patata
sencera a bullir en aigua durant
30 minuts.

5. Per altra banda courem la resta de
verdures al vapor durant 15 minuts.
6. Un cop tenim la patata cuita,
la pelarem i la xafarem amb la
forquilla juntament amb un pessic
de sal i pebre negre.
7. Prepararem una simple vinagreta
amb l’oli, el vinagre i la sal.
8. La resta de verdures les barrejarem
amb els fesols i ho amanirem amb la
vinagreta que acabem de preparar.
9. Agafarem un motlle rodó i
muntarem el plat, posarem una base
de patata i a sobre hi posarem les
verdures i els fesols.

Productors:
Vinagre de vi de cirera de Sirot
Oli d’oliva verge extra de Collbaix

primers plats

Timbal de carbassó, melmelada de
tomàquet i formatge de cabra

Ingredients:
•
•
•
•
•

4 llesques pa integral (per a la base)
8 rodanxes carbassó
Melmelada de tomàquet
4 rodanxes formatge de cabra
Oli d’oliva verge

Elaboració:
1. Tallar les quatre llesques de pa
integral (no vindria malament que
fossin una mica més grans).
2. Netejar el carbassó i tallar 8 tallades
a la rodona (de 0,50-0,75 cm. De
gruix, no més)
3. Tallar les 4 rodanxes de formatge
de cabra.
4. Muntar el timbal. A les llesques els
hi posem unes gotes d’oli d’oliva.

7. Tercera capa, una altra rodanxa
de carbassó.
8. Quarta capa, rodanxa de formatge
de cabra.
9. Toc final, amb una cullerada
de cafè de melmelada de
tomàquet, centrat.
10. Safata per al forn, amb unes gotes
d’oli d’oliva, on vagis a col·locar
cada timbal.

5. Primera capa amb una rodanxa
de carbassó. He fet la prova i si
ho cuines una mica a la planxa et
sortirà millor el timbal.

11. Col·locar els timbals.

6. Segona capa, farcit de melmelada
de tomàquet.

13. Treure del forn i emplatar.

12. Introduir en el forn, prèviament
escalfat a 180ºC. durant uns 15 min.

Productors:
Formatge de cabra de Queso Perfecto

primers plats

Llenties caviar amb aroma mediterrani

Ingredients:
• 200 grams de Black
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beluga Lentil
1 ceba
1 tomàquet madur
1 pebrot verd
Pebre negre acabat de moldre
Oli d’Oliva Verge
Sal
2 tomàquets madurs
4 grans d’all
2 bitxos / caiena

Elaboració:
1. Posar les llenties en remull durant
2 hores. Mentre piquem la ceba
tendra, el tomàquet i el pebrot ben
fi. El fregim en una paella amb oli
d’oliva a foc lent. Quan estigui al
punt apaguem el foc.
2. D’altra banda, per a la salsa del
fons, sofregim els tomàquets,
juntament amb els alls i les 2 bitxos.
Quan ho tinguem ben fet, el posem
en un got de batre. Afegim sal i un
bon raig d’oli d’oliva en cru. Batem
fins a aconseguir una emulsió suau.
3. Transcorregudes les 2 hores, posem

les llenties en una cassola amb
el doble d’aigua que la quantitat
de llenties. Quan comenci a bullir
les tapem i les deixem a foc fluix
durant 30 minuts. Uns minuts abans
que estiguin, els afegim el sofregit
de ceba tendra, tomàquet i pebrot.
4. Emplatem cobrint el fons del plat
amb la salsa, després, amb un
motlle, posem les llenties. Les
rematem amb una cullerada de
salsa (una part de maionesa, una
altra de mostassa i una altra de
formatge blau, tot ben barrejat) i
uns cebollins.

Productors:
Llenties Black Beluga Lentil de Cuits & Beans

primers plats

Pasta cruixent amb bròquil
i mostassa dolça

Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

160 grams de rigatoni
1 ceba morada petita
200 grams de bròcoli
200 grams de nata líquida
3-4 culleretes de mostassa dolça
50 grams de formatge cheddar ratllat
Pa ratllat gruixut
Mescla d’herbes
Sal i pebre negre mòlt

Elaboració:
1. Posem aigua a bullir en dues
cassoles, la més gran per coure la
pasta, i la més petita per coure el
bròcoli i la ceba tallats a trossos no
massa petits.
2. A les dues cassoles afegim sal i
aboquem la pasta i les verdures quan
l’aigua comenci a bullir. El bròcoli i la
ceba les coem només cinc minuts.
3. No llacem l’aigua de coure les
verdures perquè posarem un parell
de cullerots ben plens en una paella
i li afegirem 3 o 4 culleradetes.
4. Posem la paella a foc suau i
remenem amb una cullera de fusta
fins que es desfaci la mostassa.

Productors:
Mostassa dolça de Cal Senzill

5. A continuació afegim la nata líquida
i continuem remenant fins que
comenci a bullir.
6. Aleshores afegim el bròcoli i la ceba
i el formatge cheddar i continuem
remenant, fins que el formatge
s’hagi fos.
7. Per últim, afegim la pasta cuita, la
mesclem bé amb la salsa i aboquem
tot el contingut de la paella en una
safata per anar al forn.
8. Posem per sobre pa ratllat gruixut i
les herbes aromàtiques seques i ho
gratinem uns minuts al forn fins que
el pa ratllat es torri.
9. Servim immediatament.

segons plats

Costelles de porc amb mel

Ingredients:
• 1 kg de costelles
•
•
•
•
•
•

de porc
100 grams de mel
Mitja copa
de vi blanc sec
Salsa de soja
2 cullerades de
mostassa de gra
2 cullerades d’oli
d’oliva
2 alls

Elaboració:
1. Primerament, encenem el forn i
deixem que s’escalfi fins a 180º.
Mentre s’escalfa, posem sal i pebre
a la costella de porc i la untem amb
all. Quan el forn estigui a punt, hi
posem les costelles condimentades
i les deixem durant 30 minuts.
Quan les costelles ja estiguin cuites,
les deixem a un costat.
2. Després, en una paella, confitem la
ceba. Hi afegim la mel, més vi blanc
i la soja. Quan comenci a fer a fer
xup-xup hi posem la mostassa, un
parell de cullerades d’aigua i deixem
que cogui durant 10 minuts.

Productors:
Costelles de porc de Cal Vivet

3. Finalment, aquesta mescla de soja,
mostassa i mel la aboquem a les
costelles de porc de Carns Esteve
i ho tornem a posar al forn (a 180º)
durant 30 minuts més. Quan veiem
les costelles torradetes ja tenim al
plat acabat i a punt per servir.

segons plats

Patates guisades amb
costelles i bolets

Ingredients:
• 400gr de costelles
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de porc trossejades
200 g de bolets de
3 patates grans
1 ceba gran
1/2 pebrot vermell
1 tomàquet madur
1 culleradeta de pebre
vermell dolç
1 bitxo
1 cabeça d’all
300ml de brou de pollastre

Elaboració:
1. Comencem posant en una olla un
parell de cullerades d’oli i escalfem.
Mentrestant, piquem ben fina la
ceba i el pebrot vermell.
2. Quan l’oli estigui calent daurem
les costelles. Un cop les tinguem
ben daurades les retirem. En
aquest mateix oli sofregim els
bolets nets, secs i trossejats
durant un parell de minuts.
3. Abaixem el foc, tirem la ceba i el
pebrot juntament amb l’all sencer

Productors:
Bolets d’Urdet

i el bitxo fins que les verdures
estiguin toves. Afegim el tomàquet
ratllat i sofregim.
4. Ara afegim el pebre vermell al
sofregit, remenem i de seguida,
aboquem el brou de pollastre.
5. Quan comenci a bullir afegim de
nou les costelles. Les deixem coure
a foc suau uns 35-40 minuts.
6. Afegim els bolets i les patates que
haurem pelat prèviament. Deixem
coure durant 10 minuts més i servim.

segons plats

Bacallà confitat en oli d’oliva
amb bolets

Ingredients:
• 4 talls de bacallà
•
•
•
•
•
•

dessalat
Oli d’oliva verge extra
Camagrocs
Trompetes de la mort
Un parell de rovellons
Sal
Farina

Elaboració:
1. Netegem els bolets. Els posem
salpebrats a una paella amb un raig
d’oli, quan comencen a deixa la seva
aigua, els retirem i reservem l’aigua.
2. Posem una cassola amb oli al foc,
enfarinem el bacallà, espolsantlo perquè no quedi massa farina,
anem posant-los a la cassola,
que tindrem amb el foc ben baix.
Anirem sacsejant com si el féssim
al pil-pil. Donem la volta als talls
de bacallà i continuem amb el
foc baix, sacsejant la cassola.

3. Quan veiem que el bacallà gairebé
està cuit, afegim els bolets i l’aigua
dels bolets que tenim reservada.
Deixem uns moments perquè es
barregin tots els gustos.
4. Rectifiquem de sal si fes falta. Ja
podem servir.

Productors:
Oli d’oliva verge extra de Mon Ermitage
Podeu acompanyar amb un vi Xarel·lo de Cusco Berga

segons plats

Filet de porc amb salsa

Ingredients:
• 1 filet de porc ben
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gran o 2 si són mitjans
1 cullerada plena de
margarina sense sal
2 fulles de llorer
1 got d’aigua calenta
1 got gran de vi blanc
1 pastilla d’Avecrem
Un polsim de sal
Una mica de pebre
4 o 5 grans de pebre
3 claus d’olor
2 pastanagues
2 cebes mitjanes
3 cullerades d’oli
de gira-sol

Elaboració:
1. Neteja bé de greix el filet. Lliga’l
amb fil de cuina perquè conservi
bé la forma. Posa a fondre la
margarina amb l’oli a la cassola.
Salpebra el filet. Daura’l a la cassola.
Mentrestant, talla les cebes a cascos
i les pastanagues a trossets. Posa-hi
el llorer, clau i pebre.
2. Un cop daurat d’una banda el filet,
dóna-li la volta i daura’l per l’altre

Productors:
Filets de porc de Porc de Palou

costat. Posa-hi les verdures amb
una mica de sal i ofega-ho. Afegeix
el vi, la pastilla d’Avecrem i aigua.
3. Cou fins que el filet de porc estigui
fet (en cassola normal, uns 30
minuts). Treu el filet i posa’l en una
font i tritura les verdures, passantles pel colador xinès perquè quedi
una salsa fina. Talla el llom en filets i
lliga’ls a la salsa.

segons plats

Pollastre amb préssec en almívar

Ingredients:
• 2 quarts darrers de pollastre
• 2 préssecs en almívar
• 200 ml brou préssec en
•
•
•
•
•
•
•

almívar
Mitja ceba
Mig porro
Mig pebrot verd
250 ml brou de pollastre
250 ml vi blanc
Sal
Pebre

Elaboració:
1. Posar en una paella un raig d’oli, el
foc molt alt i afegir les 2 cuixes…
2. Ja torrat pel costat de baix,
li donem la volta perquè
se’ns torri un pic el pollastre,
afegir per aquest costat
una mica de sal i pebre.
3. Quan les tinguem que es notin
cruixents les traiem del foc.
4. Les reservem en un plat a part, i
ara amb el foc molt baix afegim
les verdures.

Productors:

5. Ara posem el pollastre amb les
verdures i afegim el brou de pollastre,
el brou dels préssecs i el vi blanc.
6. Afegim sal, posem les 4 meitats de
préssec també i pugem el foc al
màxim. Així 20 minuts.
7. Transcorreguts els 20 minuts, li
donem la volta al pollastre i posem
una tapa damunt de la paella
durant 10 minuts.
8. Passat aquest temps, remenar, baixarli el foc al mínim i esperar 6 minutets.

Préssec en almívar de Fruita Blanch
Brou de pollastre de Can Garriga

segons plats

Conill rostit amb picada
de menta i mel

Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 cuixes de conill
1 cullerada de mel
4 tomàquets branca
2 grans d’all
1 got de sidra
Oli d’oliva verge extra
sal
4-6 fulles de menta
Orenga
Flors d’all per decorar

Elaboració:
1. Preescalfa el forn a 180 º C.
2. Pela, trosseja i maca els alls en un
morter. Pica 4-5 fulles de menta i
introdueix en el morter. Segueix
aixafant, aboca un rajolí de sidra i
barreja bé. Reserva.
3. Assaona les cuixes de conill, aboca
una mica de mel a sobre de cada un i
estén-la. Col·loca el conill en una font
apta per al forn, unta amb la picada i
aboca una goteta d’oli voltant.
4. Renta els tomàquets i talla’ls els
extrems superior i inferior.

Productors:
Mel de Mas Buret
Oli d’oliva verge extra d’Olis Roc

5. Assaona’ls, posa’ls en una font
apta per al forn, rega’ls amb un
rajolí d’oli i empolvora’ls amb un
polsim d’orenga.
6. S’enforna a 180 º C, el conill
durant 20 minuts i els tomàquets
durant 10 minuts.
7. Mulla el conill amb la sidra de tant
en tant.
8. Serveix el conill en un plat pla
amb el suquet que ha deixat anar.
Acompanya amb el tomàquet
rostit. Decora amb una fulla de
menta i amb flors d’all.

segons plats

Rodó de vedella guisat amb llet

Ingredients:
• 800 g de rodó
•
•
•
•
•
•
•

de vedella
2 gots de llet
50 g de mantega
50 g de pernil serrà
1 pot de sofregit de
Tomàquet i Verdures
1 pastilla d’Avecrem
4 cullerades de farina
1 tija d’api

Elaboració:
1. Pica el pernil i salteja’l durant 2
minuts a foc lent en una cassola
amb la mantega. Enfarina la carn,
s’afegeix a la cassola i daura-la
durant 5 minuts, donant-li la volta
diverses vegades.
2. Afegeix el sofregit i l’api picat,
condimenta amb Avecrem i deixa
coure a foc lent durant 20 minuts,
afegint una mica d’aigua quan
sigui necessari.

Productors:

3. Dilueix la farina restant a la llet
i aboca sobre la carn, barreja i
coure durant altres 20 minuts.
Serveix la carn trossejada i regada
amb la salsa.
Consell: una bona manera que la carn
de vedella quedi molt més sucosa
és untar-la amb ou batut. Per a això,
ajuda’t amb un pinzell. Veuràs com et
queda molt més acolorida i saborosa.

Vedella i pernil de Xarcuteria Olga Rovira
Llet de Llet Nostra

segons plats

Llom de xai amb pesto de ruca
i aire de formatge de cabra

Ingredients:
• 2 lloms de xai
• Fons de xai: els ossos i algun retall de xai, 1

ceba grossa, 2 pastanagues, 4 alls, oli.
• Pesto de ruca: un grapat de ruca, oli, 50 g
de parmesà i 30 g de pinyons, 1/2 all
• Aire de formatge: 100 cc de llet de cabra, 1 dit de
formatge de cabra cremós, 2 g de lecitina de soja.
• Acompanyament: patates bullides amb pell, 1/2 kg de
cebetes confitades, 50g de mantega, 100g de sucre,
100 cc de vi de Porto o Madeira o vinagre balsàmic).

Elaboració:
1. Fons de xai: es posen els ossos
i els retalls en una llauna de forn
amb oli i les hortalisses tallades,
s’enforna a temperatura alta fins
que està una mica torrat. Es treu
i es posa tot dins d’una olla amb
aigua i es fa bullir 1 hora. S’escorre i
es redueix fins que agafa cos.
2. Pesto: es posen els ingredients al pot
de la batedora i es trituren. Es reserva.
3. Llom: es lliga per tal que quedi
bona forma, tipus tall rodó. Es marca
a foc fort amb una mica d’oli i es cou
al forn a 220º durant 10 minuts. Es
deixa refredar, es deslliga i se’n fan
talls de 2 cm i mig.

Productors:
Formatge de Gisdi Artesans

4. Aire de formatge: es bull la llet,
fora del foc s’hi barreja el formatge
i la lecitina i s’emulsiona tot amb el
túrmix a velocitat mitja.
5. Acompanyament: es fan les patates
a talls i es passen per una paella
amb oli fins que quedin una mica
torradetes. Les cebetes s’escalden 10
minuts i es pelen. Es fon la mantega
en un cassó i s’hi enrosseixen les
cebes, s’hi afegeix el sucre i es deixa
caramel·litzar una mica, s’hi aboca
el vi o vinagre i s’hi fa fer un bull. Es
cobreixen d’aigua, s’hi deixen fins
que el líquid s’hagi consumit i les
cebes siguin toves i lluentes.

segons plats

Hamburguesa de poltre amb formatge
de cabra i melmelada de tomàquet

Ingredients:
• 250 gr. de carn picada
•
•
•
•
•
•

de poltre
Formatge rul·lo de cabra
Melmelada de tomàquet
Pebre
Sal
2 panets d’hamburguesa
Una mica d’enciam

Elaboració:
1. Preparar l’hamburguesa amb
formatge de cabra no és
molt diferent a preparar un
hamburguesa qualsevol. El primer
és preparar les hamburgueses
si, per al que li donarem forma
a la carn picada a la vegada que
la salpebrem lleugerament. A
mi m’agrada afegir una mica
de pa ratllat perquè guanyin
consistència, però això és al gust
de cadascú.
2. Després, amb la planxa ben calenta,
fem la carn a gust del comensal.
En la mateixa planxa podem torrar

Productors:

Carn de poltre de Mas Pinós
Pa d’Artipà

una mica el pa i també passar
ràpidament per ella les dues tallades
de formatge de rul·lo de cabra,
perquè es daurin lleugerament.
3. Finalment, muntem les
hamburgueses; primer el panet
de sota, després la carn, una
mica d’enciam, el formatge de
cabra, rematem amb una mica de
melmelada de tomàquet i a la taula.

segons plats

Conill estofat amb xocolata i cervesa

Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 grans d’all
ametlles torrades
una llesqueta de pa
una cullerada de llard
oli d’oliva verge extra
dues preses de xocolata
un conill tallat a quarts
una cervesa negra artesana
una ceba gran
2 claus d’olor
una branqueta de sajolida

Elaboració:
1. Posem el conill a marinar en
cervesa amb els claus d’olor i la
sajolida, tapat amb film transparent.
2. En una paella amb oli d’oliva verge
extra i llard, enrossim la llesqueta de
pa, els alls, el fetge del conill.
3. Traiem el conill, sense llençar la
marinada, l’assequem amb paper
de cuina, el salem, el daurem
en la mateixa paella o cassola
on hem enrossit els ingredients
anteriors i reservem.
4. En la mateixa cassola sofregim la
ceba amb un raig de vi ranci i deixem
durant uns vint minuts, fins que s’hagi

Productors:

daurat.Seguidament hi descansem el
conill i hi aboquem la marinada.
5. Deixem que es cogui a foc amorós,
amb la cassola tapada, una mitja hora.
6. Comprovem que la carn sigui
tendra i afegim la picada que farem
en un morter amb els ingredients
citats i afegim la xocolata ratllada
deixatada en una mica de cervesa.
Deixem coure 10 minuts.
7. Hi podem afegir una mica d’aigua o
brou perquè la salsa quedi lleugera.
8. Per a acompanyar he passat per la
paella xampinyons Portobello.

Xocolata de Valflorida Xocolaters
Podeu acompanyar amb un vi Criança Arrels de Montau de Sadurní

segons plats

Pollastre arrebossat amb llavors
de sèsam i patates xips

Ingredients:
• Pits de pollastre (uns
•
•
•
•
•
•

300g)
Sèsam (sense torrar)
Pa ratllat
1 Ou
Sal
Oli d’oliva
Patates xips

Elaboració:
1. Primerament, escalfem el forn a
200 º amb l’opció “amunt i avall”
i preparem una safata amb paper
d’alumini per anar posant el
pollastre que anem arrebossant.
2. Tallem el pollastre com més ens
agradi (en el cas que comprem uns
pits de pollastre sense tallar).
3. Batem un ou (afegint-li una mica
de sal) i procedim a arrebossar el
pollastre.
4. Introduïm el pollastre en l’ou.
Primer ho introduïm en l’ou batut
i seguidament al sèsam o en el pa
ratllat i els anem deixant sobre de

Productors:

la safata que ja tenim preparada.
5. Arrebossem el pollastre en pa
ratllat i després en llavors de sèsam.
6. Hi afegim unes gotetes d’oli per
sobre de cada pit i introduïm la safata
al mig del forn i el deixem a 200 º.
7. Als 15-20 minuts, segons cada
forn, li donem la volta als pits.
8. Transcorreguts uns 20-25 minuts
després de girar els pits, podem
procedir a treure’ls per emplatar.
9. A més, podeu acompanyar amb
unes patates fregides fetes al forn
amb molt poc oli o amb unes
patates xips de bossa.

Patates xips de Patates Palau
Podeu acompanyar amb una cervesa Moritz Epidor de Moritz

segons plats

Hamburguesa doble amb calçots

Ingredients:
• 2 patties de carn de
•
•
•
•
•

porc
5 calçots
Oli, sal, pebre negre
Brots d’enciam
Pa de brioix al toc
de formatge
Salsa de calçots

Elaboració:
1. Amb la paella ben calenta i una
goteta d’oli els incorporem,
salpebrem, i anem deixant
que vagin prenent aquest
color tan característic de
brasa i es vagin estovant.
2. Si la paella és àmplia, quan
quedin uns sis minuts (en total
necessitarem uns deu minuts)
per al cuinat dels calçots, podem
incorporar la carn de burger, la

Productors:
Carn de porc de Leo Boeck
Salsa de calçots de Tastets

qual estarà feta amb tres minuts
per cada costat.
3. Amb el pa de burger torrat i tots
els ingredients cuinats, només
queda muntar l’hamburguesa
posant uns brots d’enciam fulla
de roure i arrissada a la base,
col·locant un patty, una mica
de salsa calçots, la següent
patty, els calçots i una mica
de salsa com a toc final.

segons plats

Galta de vedella guisada amb salsa
d’estragó i moniato rostit

Ingredients:
• 1,5 kg de galta de
•
•
•
•
•
•
•

vedella
½ ampolla de vi negre
jove amb color
1 Ceba
1 Pastanaga
½ Porro
Estragó (millor fresc)
1 Moniato gran
Oli d’oliva verge

Elaboració:
1. Preescalfem el forn a una
temperatura de 180ºC. Posem a
rostir el moniato al forn a 180 º C
durant 45 minuts.
2. Mentrestant, netegem les galtes.
A l’olla exprés daurem la carn i
l’assaonem. Reservem.
3. Piquem les hortalisses i ofeguem
en una paella amb una mica d’oli
començant per la ceba, després el
porro i finalment la pastanaga.
4. Afegim la galta amb el seu suc a les
hortalisses escalfades i cobrim amb

Productors:

el vi. Tapem i bullim durant 1 hora i
mitja o 2 hores.
5. Traiem la galta i triturem la salsa.
Posem a escalfar la salsa i tornem a
posar galtes a la salsa. Bullim durant
uns minuts.
6. Retirem el moniato del forn, el pelem
i el passem pel passapuré. Reservem
un trosset per a la presentació.
7. Servim al centre d’un plat la galta
trossejada en 4 racions, ruixem amb
la salsa. Acompanyem amb el puré
de moniato, una mica d’estragó i el
tros de moniato reservada.

Galta de vedella de Can Mabres
Podeu acompanyar amb qualsevol vi negre de la DO Penedès

segons plats

Salmó al safrà

Ingredients:
•
•
•
•

2 lloms de salmó
2 llimes
safrà sal
oli d’oliva

Elaboració:
1. Preescalfar el forn a 200º.
2. Rentar i tallar les llimes a rodanxes.
3. Netejar els lloms de salmó, si
cal retirar les espines amb ajuda
d’unes pinces. Assecar amb
paper de cuina.
4. Distribuir les rodanxes de llima
en el fons d’una font per forn, co
·locar sobre els lloms de salmó i
assaonar. Condimentar amb els
brins de safrà i ruixar amb un fil
d’oli d’oliva.

Productors:
Safrà de Safrà del Montsec

5. Introduir el peix al forn i coure
a 200º durant uns quinze
minuts aproximadament.
6. Treure del forn i emplatar, col·locant
al plat una base de llimes i el llom
de salmó a sobre.
7. Opcionalment pot preparar una
salsa per amanir: col·locar la font
al foc i desglaceu els sucs de la
cocció del peix afegint una mica de
vi blanc. Deixar evaporar l’alcohol
i reduir una mica el líquid. A punt
per salsejar el salmó.

postres

Rosquilles d’oli d’oliva verge extra

Ingredients:
• Tres ous
• Tres cullerades de
•
•
•
•
•
•

sucre
Un sobre de llevat
La monda d’una
llimona
700 grams de farina
aprx.
150 ml. de llet
150 ml. d’oli d’oliva
verge extra
Sucre per arrebossar

Elaboració:
1. Comencem posant a escalfar
la llet amb la monda de
la llimona, reservem.
2. Ara en una font gran afegim els
ous batem molt bé i hi afegim el
sucre i el llevat tornem a batre i
afegim la llet i l’oli i poc a poc la
farina remenem molt bé.
3. Passem a una superfície
llisa i enfarinada i amassem

fins que no se’ns enganxi
la massa a les mans.
4. Ara formem les rosquilles i fregim
en abundant oli però a foc mitjà
(a la vitro al 6) així se’ns s’inflaran
i quedaran molt sucoses en el
seu interior.
5. Un cop daurades traiem i passem
ràpidament per sucre.

Productors:
Oli d’oliva verge extra de la Coop. Agrícola de l’Albi
Podeu acompanyar amb un licor Llimonetti d’Elixirs de Ponent

postres

Mató amb mel i nous

Ingredients:
• Mató fresc
• 4 cullerades de mel
• Nous

Elaboració:
1. El mató el servirem tallat a llesques
i en plats individuals. Compte amb
manipular-lo massa que es trenca
amb molta facilitat.
2. Hi afegim la mel per sobre i unes
nous per decorar.

Productors:
Mel de Somper
Podeu acompanyar amb un cava Clos Gran Anyada Reserva de Gran Anyada

postres

Flam d’ou casolà amb llet fresca

Ingredients:
•
•
•
•
•
•

500ml llet fresca
150gr sucre
5 ous
1 pell de una llimona
1 caramel líquid
1 branca de canyella

Elaboració:
1. Posem la llet a escalfar,
afegim el sucre i ho anem
remenant per desfer-lo.
2. Afegim la pell d’una llimona i una
branqueta de canyella.
3. Quan comenci a bullir retirem del foc.
4. Trenquem els 5 ous i els batem.
5. Passem la llet a un bol mentre la
passem per un colador.
6. Afegim els ous batuts i els
barregem amb la llet.
7. Posem caramel líquid a
les flameres o gotets.
8. Omplim les flameres
amb el flam (líquid).
9. Posem una ditet d’aigua a la safata
del forn i posem les flameres.

10. Encenem el forn a 175ºC durant
uns 40 minuts.
11. Servim el flam treient-los amb cura
de les flameres. Podeu decorar el
plat amb caramel líquid.

Productors:
Llet de Granja La Selvatana
Podeu acompanyar amb un cava Papet del Mas Brut Nature de Papet del Mas

postres

Plàtans flamejats amb rom i ametlles

Ingredients:
•
•
•
•
•
•

4 plàtans
50 grs. de sucre
1 copa de rom
1/2 pal canyella
mantega
50 grs. d’ametlles

Elaboració:
1. Daura els plàtans en una paella
amb mantega a foc lent.
2. Després, col·loca’ls en una font
i empolvora’ls amb el sucre i les
ametlles filetejades.
3. Recupera el suc restant de la
paella, afegeix una copa de rom i
acaba flamejant.
4. Finalment, aboca el contingut de la
paella sobre els plàtans.

Productors:
Ametlles de Foment Agrícola de Les Garrigues
Podeu acompanyar amb un cava Insuperable Brut de Canals & Munné

postres

Flam de mel i mató amb coulís
de fruites del bosc

Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

125 gr de mató
200 gr de nata líquida
75 gr de mel
200 gr de llet
1 sobre de cuallada
1 tireta de pell de llimona
Mitja branca de canyella
Per al coulís
300 gr de fruites del bosc
congelades
• 100 gr de sucre
• 100 gr d’aigua mineral

Elaboració:
1. Posem en un cassó al foc el
mató, la nata líquida, la mel,
la tira de llimona, la canyella i
la llet tot reservant-ne uns 50
ml. Mentrestant amb la llet
reservada desfem el sobre de
cuallada amb molta cura perquè
no ens quedin grumolls.
2. Quan la barreja del cassó bulli,
l’apartem del foc, en traiem la
pell de llimona i la canyella. Hi
afegim la cuallada, abaixem el
foc i el tornem a posar. Anem

remenant fins que veiem que
comencin a fer-se bombolletes.
3. Parem el foc, ho aboquem als
motlles i ho deixem a la nevera per
tal que qualli almenys unes 2-3 hores.
Per al coulís
4. Posem tots els ingredients en una
paella fonda o un cassó a foc lent
i anem remenant fins que el sucre
se’ns desfaci, se’ns espesseixi i ho
triturem al túrmix.Serviu per sobre
del flam o als costats.

Productors:
Mel de Torrons i Mel Alemany 1879
Podeu acompanyar amb un xarop de maduixa d’Opció Natural

postres

Cafè mocca gelat

Ingredients:
• 375 ml de cafè fred
• 500 ml de llet
•
•
•
•

semidescremada
2 cullerades de sucre
Xocolata desfeta
(3 cullerades seran
suficients)
Gel en abundància
Una liquadora

Elaboració:
1. Un cop disposem dels ingredients,
el procediment és molt senzill.
2. Només cal posar-los tots dins la
liquadora i deixar-la treballar fins
que la mescla sigui homogènia.
3. Un cop servit en un got, es pot
coronar la beguda amb una mica
de nata tacada amb xocolata.
4. Tot plegat, una
combinació deliciosa.

Productors:
Cafè de Cafès Pont

postres

Pasta fullada amb fruits secs

Ingredients:
•
•
•
•
•
•

1 placa de pasta de full
100 gr de festucs picats
200 gr d’ametlles
80 gr mantega fosa
100 gr sucre
2 cullerades soperes
d’aigua de tarongina
• Xarop de mel (mel, aigua
i llimona)

Elaboració:
1. Barrejar els festucs, les ametlles, el
sucre, l’aigua de flor de taronger i
la mantega fins a formar una pasta.

5. Afegir la barreja de fruits secs i
tapar-lo amb una altra capa de
pasta de full.

2. Estirar la pasta de full i col·locar
una capa a la base del motlle. Es
recomana que sigui una safata
rectangular de vidre apta per forn.

6. Col·locar a la nevera durant 30 min
aproximadament perquè s’endureixi.

3. Fer el xarop amb la mel, l’aigua i
el suc de llimona. 1 part d’aigua
per cada 2 de mel i suc de llimona
al gust (1/2 llimona per a les
quantitats anteriors).

8. Decorar amb una ametlla en cada un
dels quadradets i pintar amb ou batut.

4. Banyar la pasta de full amb el
xarop i deixar reposar fins que
s’absorbeixi i reservar una part per
després de l’enfornat.

Productors:
Mantega de Cadí
Fruits secs de Fruits Secs Torra

7. Treure de la nevera i tallar en petits
quadrats.

9. Coure al forn a 180º fins que la
pasta de full es dauri.
10. Treure del forn i encara calent
pintar amb la resta del xarop la
capa superior de la pasta fullada.
11. Deixar refredar i treure del motllo.

postres

Pastís de xocolata i melmelada
de castanyes

Ingredients:
• 3 ous
• 100 grams de
•
•
•
•

xocolata 70%
100 grams de
mantega
20 grams de farina
Sucre glass
Melmelada de
castanyes

Elaboració:
1. Unta un motlle amb una mica
de mantega (pot ser un motlle
rectangular, rodó, quadrat o com
el nostre, tipus tortell) i preescalfa
el forn a 180 º C. Posa la
melmelada de castanyes en un bol
ampli, afegeix els ous i la farina.
Fon la mantega al microones i
estant calent, afegeix la xocolata
fondant trossejada, barreja bé
perquè es fongui.
2. Un cop tinguis una crema de
xocolata brillant i fina, aboca sobre
la crema de castanyes i la resta
d’ingredients, barreja bé fins a

obtenir una massa homogènia i
omple amb ella el motlle.
3. S’enforna el pastís durant 40
minuts aproximadament, fins que
estigui ben feta en el seu interior
i lleugerament cruixent per fora.
Retira llavors del forn i deixa
refredar abans de treure del motllo.
4. Abans de servir, desemmotlla el
pastís en una safata i empolvora
sucre glass per sobre. Ja pots
servir o tallar les porcions per als
comensals que, us avisem, es
lleparan els dits.

Productors:
Melmelada de castanyes de Sun & Fruits
Xocolata de Bonaris

postres

Pastís de formatge de cabra

Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•

Galetes
Mantega
570 gr. de formatge de cabra
225 gr. de formatge tipus
philadelphia, a temperatura
ambient
225 gr. de iogurt grec (pot ser
baix en greix)
135 gr. de sucre
3 ous
Una culleradeta i mitja
d’extracte de vainilla

Elaboració:
1. Primer, triturem les galetes amb la
mantega i folrem un motlle. Reservem i
escalfem el forn a 180º.
2. A continuació, posem el formatge de
cabra, el formatge d’untar i el sucre en
un bol gran i batem amb la batedora
de varetes fins que estigui tot ben
combinat. Afegim el iogurt i barregem
de nou.
3. Sense parar la batedora, afegim els
ous, un a un, incorporant bé a la barreja
abans d’afegir el següent. Ara, tirem la
cullerada i mitja de vainilla.

Productors:

4. L’aboquem al motlle i el col·loquem
en una safata apta per a forn, que
omplirem d’aigua fins a la meitat del
motlle més o menys .
5. Cuinem el pastís uns 45 minuts, fins
que veiem que es comença a daurar
una mica per dalt però que el centre
estigui encara tremolós. El traiem
del forn, deixem temperar 15 minuts
i passem un ganivet al voltant de la
vora del pastís, perquè no s’enganxi
al treure del motllo.
6. Deixem refredar el pastís una hora
més o menys i d’aquí a la nevera.

Formatge de cabra de Can Xicoy
Podeu decorar amb llaminadures de La Casa del Dolç

postres

Pastís fred de cafè, xocolata i mató

Ingredients:
• 200 grs. galetes tipus
Digestive
• 100 grs. mantega
• 100 grs. xocolata
• 60 ml. de cafè
• 2 iogurts naturals
• 150 gr mató
• 8 fulles de gelatina
• 60 gr sucre

Elaboració:
1. Prepara la base del pastís amb les
galetes i la mantega fosa. Barreja
i estén per tota la base del motlle.
Reserva a la nevera durant un
parell de minuts.
2. Fon la xocolata al microones o al
bany maria i deixa-ho refredar.

4. Barreja el mató, els iogurts i uns 60
grams de sucre. Incorpora la gelatina
restant a la barreja. Incorpora-ho a
l’última capa del pastís.
5. Reserva a la nevera fins que es
refredi del tot i gelifiqui.

3. Prepara un got de cafè. Barreja
la xocolata amb el cafè i afegeix
gelatina, dissolta prèviament en
aigua. Disposa la barreja en el
motlle cobrint la base de galeta.

Productors:
Cafe de Delsams Cafès
Podeu acompanyar amb un cava Brut Reserva
de Bohigas

postres

Galetes casolanes d’oli d’oliva
aromatitzades amb canyella i taronja

Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500g de farina
250 ml d’oli d’oliva
300g de sucre
1 culleradeta de canyella en pols
1 culleradeta de ratlladura de taronja
1 culleradeta d’aroma de vainilla
Mitja culleradeta de pols per fornejar o llevat
3 ous
Una mica de sal

Elaboració:
1. Pre-escalfar el forn 180g i forra una
safata de paper de forn. Tamisar
la farina amb l’ajuda d’un colador,
combinar amb el sucre i el llevat.
Afegir la mescla anterior i l’aroma
de vainilla, la canyella i la ratlladura
de taronja.
2. Batre 2 ous i afegir-los a la mescla
anterior. Amb l’ajuda d’una batedor
batem tots els ingredients i anem
agregant poc a poc l’oli.
3. Un cop tinguem la massa la deixem
reposar 20 minuts en l’interior

del microones o en un lloc sec.
Empolvora una mica de farina
per una superfície plana i estén
la massa anterior amb les mans i
amassa amb un rotlle.
4. Col·loca les galetes en la safata de
forn. Bat un ou i amb una brotxa de
silicona pinta les galetes.
5. Programa el forn a 180 graus uns
6-7 minuts. Quan estiguin al teu
gust de daurat, la treus del forn i
les deixes refredar. Conservar en un
recipient hermètic.

Productors:
Oli d’oliva verge extra de Mas Montseny
A la Pastisseria Rodelles trobareu moltes més galetes com aquestes

postres

Polvorons d’ametlla

Ingredients:
• 250 g de farina
• 125 g de llard * (1/2 de
la quantitat de farina)
• 65 g d’ametlla crua
pelada
• 70 g de sucre en pols
• un polsim de sal
• un polsim de canyella
• llavors de sèsam (opcional)

Elaboració:
1. Polvoritzeu les ametlles amb el
robot de cuina fins que quedi una
farina fina.

5. Barregeu la farina i l’ametlla torrada,
el sucre, el polsim de sal, el polsim
de canyella i el llard.

2. Barregeu les ametlles i la farina.
Aboqueu-les en una safata de forn.

6. Esteneu la massa sobre el marbre
amb un corró. Ha de quedar força
alta, de l’alçada que vulgueu els
vostres polvorons. Talleu les galetes
amb un motlle

3. Torreu la barreja de farina i ametlla al
forn. 30 minuts a 150 ºC (300 F). No
espereu que us quedi un color torrat,
simplement es veurà més groguenca
que la farina original.
4. Espereu que la farina es refredi.

7. Poseu els polvorons en una safata de
forn. Deixeu-les al forn a 200 ºC (390
F) uns 25 minuts o fins que veieu que
es dauren.

Productors:
Polvorons que podeu trobar ja elaborats per Noguès i Domènech Polvorons Santa Paulina

postres

Gelat de xocolata

Ingredients:
•
•
•
•
•
•

300g de llet sencera
200g de nata
100g de xocolata
10g de acau pur
Sal
Gotes d’essència de
vainilla
• 2 rovells d’ou
• 85g de sucre

Elaboració:
1. Es comença escalfant la llet amb
la nata fins que estigui calenta,
llavors afegirem la xocolata i el
cacau pur.
2. Es remena fins que es dissol i s’hi
tira un pessic de sal i unes gotes
d’essència de vainilla.
3. A part es mesclen els rovells
amb el sucre.
4. Un cop la xocolata comenci a
bullir s’hi afegeixen els rovells i es

Productors:
Xocolata de Xocolata CREO

deixa coure uns minuts fins que
espessi una mica.
5. No s’ha de deixar de remoure o es
pot cremar els fons pels rovells es
poden coagular.
6. L’últim pas és deixar-ho refredar i
posar-ho al congelador unes hores.
7. I voilà, ja tenim el nostre gelat de
xocolata!

