Índex
Aperitius
•• Bombons de foie i armagnac amb melmelada de pera i cruixent de sucre
•• Tartaletes de pasta brisa amb brandada de bacallà i olivada
•• Torrades de formatge de cabra, mel i escalivada
•• Cloïsses amb salsa de safrà i oli d’oliva
•• Ostres gratinades amb escuma de tòfona

PRIMERS PLATS
•• Canelons de pollastre de corral i fetge gras amb beixamel de múrgoles
•• Llagostins en clementina
•• Escudella i carn d’olla
•• Galets farcits de carbassó i gambes amb salsa de safrà
•• Petxines de vieira farcides de patata, formatge d’ovella i xoriço

SEGONS PLATS
•• Confit d’ànec amb compota de poma
•• Capó farcit
•• Rodó de vedella ecològica farcit
•• Llobarro al forn amb gambes i ametlles
•• Garrí al forn

postres
•• Tortell de reis
•• Torró de cafè i xocolata
•• Trufes d’oli d’oliva verge extra i xocolata
•• Pastís d’ametlles i xocolata
•• Pastís cruixent de carquinyolis

APERITIUS

Bombons de foie i armagnac
amb melmelada de pera i
cruixent de sucre

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•

100 gr de foie micuit
Llet evaporada
Pebre
1 cullerada sopera d’armagnac
(brandi, xerès, …)
1 pot de melmelada de pera
Pa de motlle
Sal Maldon
2 tasses de cafè
de sucre isolmat

Elaboració
1. Podem preparar amb antelació
els cruixents de sucre isolmat.
2. Preparar dos fulls de paper de
forn, posar una en una safata i
l’altra la farem servir per tapar el
sucre, amb mitja fulla és suficient.
3. Posar en un cassó el sucre i
deixar fondre fins que comenci a
bullir (uns 100 º C).
4. Ràpidament abocar el sucre fos
sobre el paper que tenim a la
safata i tapar amb la segona fulla.
Passar una pala perquè el sucre
fos s’aplani bé per tot el full, i
deixar endurir.

5. Preparar amb antelació en un
got batedor, posar el foi tallat a
daus, millor si està a temperatura
ambient. Afegir una mica de llet
evaporada, pebre, brandi, i batre
amb el túrmix. Si queda molt
espès afegir més llet evaporada,
el pebre i el brandi, batre amb
el túrmix, si queda molt espès
afegir més llet evaporada i passar
la barreja a un motlle de silicona
per a bombons i congelar mínim
45 minuts.
6. La base d’aquest canapè la podeu
fer amb el pa que més us agradi,

Productors
Melmelada de pera de SUN & FRUITS

jo l’he fet amb pa de motlle, amb
un motlle per galetes l’he tallat i
he torrat el pa tot alhora al forn.
7. Treure el full de paper que cobreix
el sucre i trencar el sucre per
decorar el canapè.
8. Posar una mica de melmelada de
pera sobre de cada torrada de pa,
i treure del motllo els bombons
que tenim al congelador.
9. Decorar amb sal maldon i un tros
de sucre isolmat.

APERITIUS

Tartaletes de pasta brisa amb
brandada de bacallà i olivada

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 cassoletes de pasta brisa
300 g de bacallà dessalat
esqueixat
Olivada
1 patata
1 trosset de col
4 grans d’all
150 ml de llet
Aigua
Vinagre
Oli d’oliva
Sal
Julivert

Elaboració
1. Cou la patata en una cassola
amb aigua i sal durant 25-30
minuts. Pela-la.
2. Lamina 1 all i daura’l en una
paella amb oli d’oliva. Incorpora
el bacallà esqueixat i ofega bé.
3. Retira en un got el suc que hagi
deixat anar el bacallà i l’oli.
4. Posa el bacallà amb un parell d’alls
en el got de la batedora (reserva
la resta de les làmines d’all).
Introdueix la patata trossejada.
Aboca la llet i tritura-ho tot.

5. Afegeix poc a poc el suquet
perquè vagi emulsionant amb l’oli.
6. Talla la col en juliana (tires
fines) i sala-la en una paella
amb oli d’oliva. Afegir una mica
de sal i un rajoli de vinagre als
alls del bacallà.
7. Posa una mica de col saltejada a
la base de cada tartaleta. Omple
amb la brandada i col·loca a sobre
una mica d’olivada. Decora amb
unes fulles de julivert.

Productors
Maridatge: cervesa artesana ecològica de
Vi Blanc de L’Estupenda

APERITIUS

Torrades de formatge
de cabra, mel i escalivada

Ingredients
•
•
•
•

Torrades
Pebrot escalivat
Mel
Formatge de cabra

Elaboració
1. Escalfem el forn a 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 per sobre.
4. Posem les torrades a gratinar al forn uns minuts.
5. Servir-les calentes.

Productors
Mel de Mas Buret
Formatge de cabra de Tros de Sort
Pebort escalivat de Mar-tret

APERITIUS

Cloïsses amb salsa
de safrà i oli d’oliva

Ingredients
•
•

•

Per coure les cloïsses: ½
kg. de cloïsses, un raig de
vi Albariño
Per a la salsa de safrà:
2 sobres de safrà en bri
torrats, ½ ceba, un raig de
fumet (brou de peix), l’aigua
de coure les cloïsses, un
raig de vi Albariño, ½ c / s de
midó, sal, oli d’oliva verge
Per decorar: oli d’oliva
verge, julivert sencer, brins
de safrà sencers

Elaboració
1. Coure les cloïsses al vapor amb
el raig d’Albariño.
2. En quant s’obrin, treure del
recipient i passar pel colador el
líquid que han deixat anar.
3. Llevar-li a cadascuna de les
cloïsses les dues petxines i
la carn d’aquestes deixar-la
reservada amb el seu líquid.
Picar la ceba a dauets (trossos
petits). Escalfar-la, tenint la
precaució que no adquireixi
excessiu color.
4. Afegir el vi, el safra i el fumet.
Deixar coure.

5. Barrejar a part el brou fred
de les cloïsses i el midó.
Incorporar-ho a l’anterior
mescla i batre-ho tot.
6. Deixar coure de nou uns
minuts més i batre tot.
Rectificar de sal.
7. Presentar com a mínim dos
cloïsses, depenent si ho volem
com aperitiu o plat principal,
juntament amb l’oli d’oliva, la
salsa de safrà, el julivert i el
safrà en branca.

Productors
Safrà de Safrà del Montsec
Maridatge: cava Clos Gran Anyada Rosat de Gran Anyada

APERITIUS

Ostres gratinades
amb escuma de tòfona

Ingredients
•
•
•
•
•

24 ostres del Delta de l’Ebre
3 grans d’all
100grs de mantega
1/4 litre de nata líquida
1 potet de tòfones

Elaboració
1. Es pelen els alls i s’escalden
en aigua bullint amb sal tres
vegades perquè perdin força.
Després, s’escorren, es
parteixen pel mig per retirar els
germens i es posen a daurar
lleugerament en una paella
amb la mantega.
2. Mentre es fan els alls,
s’obren les ostres, procurant
recollir l’aigua en una tassa,
i s’acomoden a la safata de
forn que haurem cobert

prèviament amb una gruixuda
capa de sal grossa, perquè
les petxines no es bolquin en
omplir-les de salsa.
3. Al sofregit de la paella li afegim
les tòfones ratllades i la nata
líquida, donem un bull i ho
apaguem amb l’aigua de les
ostres. Deixem coure remenant
sense parar fins que tingui una
consistència cremosa.
4. Quan estigui a punt la salsa, es
reparteix equitativament entre

Productors
Tòfones de Cap d’Urdet

les ostres i es fica la safata
sota el grill perquè es gratinin
ràpidament gairebé sense
deixar anar més aigua.
Per fer-ho de forma totalment
tradicional, es posa una placa
de ferro al foc fins que agafi
color vermell i després es
col・loca sobre les ostres, durant
uns segons.

PRIMERS PLATS

Canelons de pollastre i
fetge gras amb beixamel
de múrgoles
Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pollastre de pastura
2 cebes
2 pastanagues
2 fulles de llorer
4 tomàquets madurs
1 cabeça d’alls
Oli d’oliva
Sal
Pebre negre
Fetge gras
Plaques de canelons
Tòfona (opcional)
Per a la beixamel: 20 g de
múrgoles seques, 1 l de
llet, 35 g de farina, 150 g de
mantega, sal i pebre negre

Elaboració
1. Feu un rostit tradicional amb
el pollastre i les verdures.
Quan tingueu cuit el pollastre,
desosseu-lo i peseu-lo.
2. Prepareu la meitat del seu pes
en fetge gras. Salteu aquest
fetge en una paella una mica
calenta i sense oli.
Passeu-ho per la picadora.
3. Bulliu les plaques dels canelons
i farciu-los amb la barreja del
fetge i el rostit.
4. Poseu les múrgoles en remull

5.
6.

7.
8.

amb la llet i guardeu-les així
tota la nit.
Passeu els bolets per un
colador i salteu-los amb els
50 g de mantega.
En un altre cassó, feu una
beixamel amb els 100 g de
mantega, la farina i la llet amb
què heu hidratat les múrgoles.
Barregeu les múrgoles saltades
i la beixamel.
Rectifiqueu-ho de sal i pebre i
tritureu-ho tot.

Productors
Pollastre de pastura de Planeses

9. Poseu els canelons en una
safata.
10. Aboqueu-hi la beixamel pel
damunt i poseu-ho al forn a
escalfar, sense que es gratini.
11. Emplateu-ho i per sobre,
opcionalment, hi podeu posar
una mica de tòfona ratllada.

PRIMERS PLATS

Llagostins en clementina

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 cassoletes de pasta brisa
300 g de bacallà dessalat
esqueixat
Olivada
1 patata
1 trosset de col
4 grans d’all
150 ml de llet
Aigua
Vinagre
Oli d’oliva
Sal
Julivert

Elaboració
1. Cou la patata en una cassola
amb aigua i sal durant 25-30
minuts. Pela-la.
2. Lamina un all i daura’l en una
paella amb oli d’oliva. Incorpora
el bacalla esqueixat i ofega’l be.
3. Retira a un got el suc que hagi
deixat anar el bacallà i l’oli.
4. Posa el bacallà amb un parell
d’alls en el got de la batedora
(reserva la resta de les làmines
d’all). Introdueix la patata
trossejada. Aboca la llet i tritura.

5. Afegeix poc a poc el suquet
perquè vagi emulsionant
amb l’oli.
6. Talla la col en juliana (tires fines)
i sala-la en una paella amb oli
d’oliva, els alls del bacallà, una
mica de sal i un rajoli de vinagre.
7. Posa una mica de col saltejada
a la base de cada tartaleta.
Omple amb la brandada i
col·loca a sobre una mica
d’olivada. Decora amb unes
fulles de julivert.

Productors
Maridatge: vi blanc Gran Blanc Prínceps de

Canals & Munné

PRIMERS PLATS

Escudella i carn d’olla
Ingredients
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

4 l d’aigua
500 g d’ossos de vedella
(garró o os del moll), 1
os de pernil, 4 ossos
d’espinada dessalats
Carn: ½ gallina, 1 orella de
porc, morro de porc, 1 peu de
porc, 4 braons de xai, 1/4 de
kg de botifarra negra prima,
200 g de carn magra de porc
picada, 1 bola de sagí
Verdures: 200 g de cigrons, 4
patates, 2 cebes, 1 nap, 1 porro
4 pastanagues, 1/4 de
cold’hivern, 2 grans d’all, 1
branca de julivert
1 ou
1 molla de pa blanc
Farina
Galets
Sal

Elaboració
1. Poseu en remull els cigrons el
dia abans.
2. Renteu els ossos de vedella, la
gallina i la carn de porc, i poseuho tot en una olla al foc amb
aigua freda.
3. Quan arrenqui el bull, traieu
l’escuma, poseu-hi els cigrons i
deixeu-ho coure a foc suau 2 h.

Afegiu-hi la bola de sagí.
4. Mentrestant, feu la pilota amb
la carn magra picada, els alls
picolats, el julivert també picat,
l’ou i la molla de pa remullada i
un polsim de sal.
5. Formeu pilotes grosses i
enfarineu-les. Quan faci 2 h que
l’olla bull, afegiu-hi les verdures

Productors
Carns de Cal Vivet

netes i tallades, la botifarra i
la pilota. Quan estigui tot cuit,
separeu la carn de l’olla i la bola
de sagí i poseu els galets a
l’olla.
6. Deixeu-ho bullir, proveu-ho de
sal i ja ho podeu servir, primer
l’escudella i després la carn
d’olla tallada.

PRIMERS PLATS

Galets farcits de carbassó
i gambes amb salsa
de safrà
Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 galets
150/200 gr. de gambes crues
ja pelades
300 gr. de carbassons ja nets i
tallats a daus no massa petits
Mitja ceba
200 gr. de nata per cuinar
1 sobre de safrà
25 gr. de mantega
Oli
Sal
Pebre

Elaboració
1. Recordeu que per les
preparacions de pastes al forn,
el temps de cocció de la pasta
ha de ser exactament la meitat
del temps indicat al paquet.
2. Els galets els podeu coure
contemporàniament a la
preparació del farcit així que
primer de tot poseu l’olla amb
l’aigua a bullir.
3. En una paella amb un raig
d’oli coeu les gambes per 3-4
minuts, que no s’assequin.
Reserveu-les.
4. En la mateixa paella, coeu els
carbassons amb tapa. Quan
hagin tret una mica d’aigua
traieu la tapa i coeu fins que
estiguin tous, no en excés.
5. Ajusteu de sal i poseu-los en
el contenidor del minipimer,

6.
7.

8.
9.

afegiu-hi les gambes i tritureulos amb un parell de cops. La
crema no ha de ser massa fina.
Mentrestant els galets ja
estaran fets, escorreu-los i
poseu-los sobre un drap sec.
Ompliu-los amb una cullereta
o amb una manega pastissera
i poseu-los un al costat de
l’altre en una safata de forn.
Amb aquestes quantitats per
omplir 20 galets necessitareu
(3/4) de crema.
Talleu la ceba en trossets petits.
En la mateixa paella on heu cuit
les gambes i els carbassons,
foneu la mantega i coeu la ceba
remenant. Abans que agafi
color afegiu-hi la nata. Quan
sigui calenta afegiu-hi el safrà
i remeneu bé fins que estigui

Productors
Galets i verdures d’Hort del Silenci

completament dissolt. Quan
arrenca el bull apagueu el foc.
Aboqueu la meitat de la salsa
de nata als galets. Veureu que
se’n va tota al fon de la safata.
10. Barregeu la salsa de nata
que queda amb la resta
del compost de gambes
i carbassons. Poseu una
cullerada de compost al
damunt de cada galet. Si en
queda no la feu servir tota. El
que no volem és ofegar els
galets en la nata.
11. Ara passeu els galets al forn 30
minuts a 180º. Aneu mirant que
no s’assequin massa.
12. Como tota la pasta de forn,
podeu preparar aquest galets
el dia abans i guardar-los a la
nevera. Abans de posar-los
al forn deixeu-los fora de la
nevera per una mitja hora o
enforneu-los directament just
quan poseu el forn en marxa
i que arribin a poc a poc a
temperatura.

PRIMERS PLATS

Petxines de vieira farcides
de patata, formatge
d’ovella i xoriço

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•

500 grs. de patates
100 – 150 ml. de llet
100 grs. de xoriço
100 grs. de formatge d’ovella
2 cullerades de pa ratllat
Oli d’oliva verge extra
Sal

Elaboració
1. Rentem les patates i les coem
al vapor. Les pelem i aixafem
amb una forquilla.
2. Tallem el xoriço en daus i la
meitat del formatge, l’altra
meitat la ratllem.
3. Afegim la llet poc a poc a les
patates aixafades, ha de quedar
com un puré, afegim el xoriço
i la meitat del formatge tallat
en daus. Salem i barregem bé.
Omplim les petxines.

4. Barregem el pa ratllat amb
el formatge ratllat i cobrim la
part superior de les petxines,
ruixem amb oli amb l’ajuda d’un
polvoritzador (la recepta original
posava mantega trossejada en
comptes d’oli).
5. Les posem el forn preescalfat a
200º, durant 10-15 minuts, fins
que estiguin daurades.
6. Podeu guarnir-ho amb nuggets,
com a la fotografia (opcional).

Productors
Formatge d’ovella de Formatge Bauma
Maridatge: cava Brut Nature Gran Reserva
Orgànic Gourmet de Cuscó Berga

SEGONS PLATS

Confit d’ànec amb
compota de poma

Ingredients

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 pernils d’ànec
1 got de vi d’Oporto o vi dolç
500 grams de pomes “Reineta”
40 grams de sucre morè
50 ml de vi blanc sec
1 branca de canyella
30 grams de mantega
2 claus d’olor (busqueu a les
espècies)
12 patates mini

Elaboració
1. Comencem fent la compota de
poma. Per fer-la peleu i talleu les
pomes a daus petits i poseu-los
en un cassó a foc lent amb el
sucre morè, la mantega, el vi
blanc, la canyella i els claus. Ha
de coure una mica més de mitja
hora. Si passat aquest temps no
s’han desfet les pomes, passeu
la compota pel turmix durant
uns segons.
2. Si heu trobat patates mini per
coure, peleu-les i bulliu-les en
aigua amb sal, durant 20 minuts i
reserveu-les. Jo he fet la recepta

amb patates cuites de les que
trobareu a les conserves, així
m’estalvio aquest pas!
3. Pre-escalfem el forn a 180ºC.
4. Retirem una mica del greix que
tenen els pernils i els posem a
una plata de forn, quan tinguem
el forn calent, posem els pernils
uns 15-20 minuts.
5. Passat aquest temps aprofiteu
l’oli que han deixat anar els
pernils per saltejar les patates
cuites uns 5 minuts i les retirem.
A l’oli que ens ha quedat a la
paella hi afegim l’Oporto i el

reduïm a foc lent fins que quedi
un pèl caramel·litzat.
6. Per emplatar poseu la compota,
el pernil a sobre i les patates
pel voltant i ruixeu amb l’oli
barrejat amb l’Oporto.

Productors
Maridatge: vi negre U d’Urpina de Vins Urpina (Ampans)

SEGONS PLATS

Capó farcit

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 capó sencer desossat
2 cebes
3 pomes
150 g de panses/orellanes
200 g de pernil en talls fins
(pot ser ibèric o dolç, al gust)
350 g de carn picada (queda
més sucós si és barreja de
vedella i porc)
2 ous cuits
250 ml de brandi
Sal i pebre
Oli d’oliva

Elaboració
1. Posem a preescalfar el forn a
180 º C i mentrestant piquem la
ceba i la sofregim.
2. Quan estigui dauradeta, afegim
dues pomes trossejades, les
panses (si fem servir orellanes
també cal picar-les) i el pernil
picat molt fi.
3. Posem la carn picada en un bol
i la salpebrem al gust. Incorporem els ous cuits i picats,

el sofregit que hem fet i una
mica de brandi. Barregem
tot bé i omplim el capó amb
aquesta barreja.
4. El lliguem bé i ho posem al forn
a 180º C durant una hora i mitja.
Cada 15 minuts aproximadament obrim el forn i banyem
amb brandi al capó.
5. El traiem del forn i ho trinxem
a rodanxes que acompanyarem

Productors
Carns de la Xarcuteria Olga Rovira

amb la salsa que ens haurà
quedat del brandi i dels propis
sucs del capó.
6. Us recomanem servir
acompanyat d’una poma tallada
a grills, que prèviament haurem
saltejat en una paella amb una
mica d’oli, puré de patata i una
mica del suc de rostir el capó.

SEGONS PLATS

Rodó de vedella
ecològica farcit
Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un rodó de vedella
Panses sultanes
Panses de Corint sense os
Orellanes d’albercoc
Talls de formatge
Talls de pernil serrà
Un got de brandi
Quatre pomes Golden
Ou
Pinyons
Un got d’aigua
Oli d’oliva
Farina
Sal i pebre

Elaboració
1. Hem de comprar el rodó de
vedella i demanar que no ho obrin
en una làmina fina, per després
poder omplir-lo i enrotllar.
2. Posem les panses, les prunes
i les orellanes en un bol amb
conyac perquè s’hidratin.
I torrem els pinyons i una poma
tallada a làmines fines, en una
paella amb una mica d’oli. En una
altra cassola posem a coure l’ou
12 minuts, fins que quedi dur.
3. Salpebrem el rodó per les dues
cares i col·loquem sobre ell:
una capa de talls de formatge, a

sobre una capa de talls de pernil
serrà, a sobre posem una fila
d’orellanes, una altra de panses,
una altra de prunes i una altra
d’ou dur. Per últim posem les
làmines de poma i els pinyons i
amb cura, des d’una punta anem
enrotllant. No poseu molt farcit
per les puntes perquè l’enrotllat
no surti. L’emboliquem amb
una malla o amb fil bramant en
els dos sentits, perquè quedi
completament segellat.
4. L’enfarinem i fregim en una
paella amb oli. Hem segellar

Productors
Pernil serrà de Jamones La Cava

per totes les cares. El posem a
l’olla ràpida i incorporem un got
d’aigua, un altre de brandi, 3 o
4 prunes i les altres tres pomes
a trossos. Tanquem i en posició
2 deixem 30 minuts. (Per fer-ho
en olla tradicional, deixaríem 30
minuts per quilo de pes). Quan
estigui triturem la salsa i el rodó
el traiem i el deixem amb pes a
sobre fins que es refredi del tot.
Com la salsa queda una mica
líquida, la posem una mica al foc
perquè redueixi.
5. Un cop fred emboliquem el rodó
en film i el deixem a la nevera
fins que ho anem a servir. Així
fred, ens costarà menys tallar-lo a
rodanxes sense que es trenqui.
6. Servim fred i amb la salsa calenta.

SEGONS PLATS

Llobarro al forn amb
gambes i ametlles

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 llobarros oberts
50g d’ametlles ecològiques
laminades
Oli d’oliva verge extra
5 grans d’all
1 bitxo o caiena (opcional)
1/2 got de vi blanc
1/2 pastilla de brou de peix o
1/2 got de brou casolà de peix
Sal
Julivert picat
100g de gambes pelades

Elaboració
1. Preescalfem el forn a 180º.
2. Es sofregeixen els alls laminats
i els bitxos a rodanxes en oli. Es
treuen i es reserven.
3. A la safata de forn es posa
l’oli sobrant de fregir els alls,
s’estén per tota la safata.
4. Se’ls posa sal als llobarros i es
posen a la safata, s’afegeix el
vi, el brou (si és una pastilla
es dissol en una poca aigua

calenta), els alls laminats i el
bitxo fregits a sobre.
5. Es fica al forn i es rosteix durant
7-8 minuts a 180º. Es treu i se
li posa a sobre les gambes i les
ametlles laminades, es torna a
posar al forn 2-3 minuts més.
6. L’empolvorem amb julivert picat
abans de servir.

Productors
Maridatge: vi blanc Juna
del Celler Mas Garcia Muret

SEGONS PLATS

Garrí al forn

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•

Un garrí de 5/6 kg
Patates
Mantega de porc
Mitja llimona
Sal, pebre
All
Oli d’oliva
2 copes de brandi

Elaboració
1. Primerament, hem de posar el
garrí a macerar la nit anterior.
Per fer-ho hem de submergir el
garrí en una safata gran on hi
hagi aigua, sal abundant, pebre,
oli d’oliva, suc de llimona i una
de les copes de brandi.
2. Passa’t unes 12 hores,
precalentem el forn a 180º.
Traiem el garrí del líquid de
maceració (aquest el reservem)
i el posem en un altra safata (o
utilitzant la mateixa). Introduïm

la safata al forn amb la pell de
l’animal cap amunt.
3. Reguem tot el garrí amb
llimona i pebre i posem per
sobre mantega de porc. Llavors
ja ho comencem a enfornar
durant dues hores i anem
sovint regant la carn amb el
líquid de maceració anterior.
Això sí, quan ja hagi passat una
hora de forn, no ho reguem
més perquè la capa superficial
de pell quedi cruixient.

Productors
Garrí de Plana de Vic

4. Mentre es va fent la carn al forn,
fregim les patates tallades de la
manera que vulguem i els alls.
5. Finalment, quan ja veiem que la
carn de garrí esta feta, la traiem
del forn i afegim les patates i
l’all. Ho emplatem i llestos!

postres

Tortell de reis

Ingredients
•

•

•
•

Per al briox: 30g de llevat,
125 g de farina fluixa, 75 g
de mantega, 75 g de sucre,
5 g de sal, vainilla, canyella,
3 ous, 25 g d’anís sec, 25
g d’aiguanaf, 1/2 pell de
llimona ratllada, 375 g de
farina de força
Per al massapà: 125 g de
pols d’ametlla, 125 g de
sucre de llustre, aigua, meló,
taronjacireres confitades
1 fava
1 sorpresa

Elaboració
1. Per fer la massa mare, pasteu
en un bol la farina fluixa, el
llevat i l’aigua.
2. A continuació, poseu en un
altre bol la mantega, el sucre,
la sal, la vainillina, la canyella
en pols i el suc de llimona, i
pasteu-ho bé.
3. Quan tingueu una massa ben
homogènia, aneu-hi afegint els
ous un a un, l’aiguanaf, l’anís,
la massa mare i la farina de
força, i barregeu-ho bé fins a
aconseguir una barreja ben

compacta.
4. Per fer el massapà, poseu en
un bol el sucre llustre, la pols
d’ametlla i una mica de massa
mare i remeneu-ho.
5. Incoporeu-hi la fava i la sorpresa
i estireu el massapà fins que
quedi com un cordill gruixut.
6. Tot seguit, estireu la massa
del briox, poseu-hi el cordill
de massapà a sobre i
emboliqueu-lo amb la massa,
de manera que us quedi un
cordill farcit de massapà.

7. Després, ajunteu una punta de
la massa farcida amb l’altra i
doneu-li forma de tortell.
8. Poseu el tortell sobre la safata
de forn, ruixeu-lo amb l’ajuda
d’un esprai amb l’anís i tireu-hi
sucre i col·loqueu-hi la fruita
confitada per sobre.
9. Torneu a ruixar el tortell amb
una mica d’anís i una mica
d’aigua per evitar que s’assequi,
i deixeu-lo coure al forn a 170
graus durant 15 o 20 minuts.

Productors
Tortell que podeu trobar a la Pastisseria Rodellas per Nadal

postres

Torró de cafè i xocolata

Ingredients
•
•
•
•
•
•

100 gr. de xocolata blanca
300 gr. de xocolata negra
50 ml de cafè fort
2 cullerades de cafè soluble
100 gr. de mantega per la
xocolata negra
1 culleradeta de mantega
per la xocolata blanca

Elaboració
1. Primer de tot, foneu la xocolata
blanca al bany maria .Quan
estigui fosa afegiu-hi, fora de
foc, la culleradeta de mantega.
Remeneu fins que es desfaci
i s`integri. Seguidament,
aboqueu-hi la xocolata en el
motlle i formeu una base.
2. Deixeu refredar a temperatura
ambient. El temps que
transcorre amb la preparació
de la xocolata negra ja és

suficient perquè la base de
xocolata blanca qualli. Si arribat
el moment veieu que no ha
quallat el suficient per abocar-hi
la capa de xoco negra poseu el
motlle 5′minuts en la nevera.
3. Tot seguit, foneu al bany maria
de xocolata negra. Un cop
fosa afegiu-hi, fora de foc, els
100 gr. de mantega. Remeneu
fins que s´integri i afegiu-hi els
50 ml de cafè fort. Remeneu.

A continuació afegiu-hi les 2
cullerades de cafè soluble.
Remeneu i ho porteu a foc
fluix uns 2-3 minuts fins que
estigui tot homogeneïtzat.
4. Ho deixeu entebeir un parell
o tres de minuts i ho aboqueu
sobre la base de xocolata blanca.
5. Ha de quallar com a mínim 3
hores en la nevera abans de la
seva consumició.

Productors
Cafè de Cafès Gener o Delsams Torrefacció Artesana

postres

Trufes d’oli d’oliva verge
extra i xocolata
Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 ml d’oli d’oliva verge extra
600 g de xocolata negra
50 g de cacau com a guarnició
Sal Maldon (uns vidres)
Nous
Gingebre confitat (un parell
de tires)
Bitxo confitada (una gota de
l’aigua de cocció)
20 g de gingebre
20 g de bitxo vermell fresca
100 g de sucre blanc
100 ml d’aigua

Elaboració
1. Començar confitant el gingebre
i el bitxo. Peleu el gingebre i
talleu-lo, igual que el bitxo, en
tires molt fines.
2. Escalfar l’aigua i fondre-hi el
sucre. Dividir en dues parts i
cuinar per separat.
3. En un bany maria fondre la
xocolata sense passar dels
50 graus.
4. Un cop fosa, apagar el foc del
bany i afegir l’oli barrejant bé
amb una espàtula.

5. Posar en un motlle de 30 x
18 cm i deixar refredar a la
nevera 24 hores.
6. Tallar en 36 porcions i posarles en un recipient tancat a la
part més freda de la nevera,
arrebossades amb la pols
de cacau deixant la resta de
cacau a la base del táper, i
amb distància per evitar que
s’enganxin entre elles.
7. En el moment de servir, posar
a sobre de cadascuna de les

quatre tòfones de la ració uns
cristalls de sal Maldon, uns
trossets de nou, un parell de
tiretes de gingebre i dues gotes
del xarop de coure els bitxos.
8. Servir immediatament
(i a l’ombra).

Productors
Oli d’oliva arbequina verge extra d’Olis Can Català
Nous de Els Noguers

postres

Pastís d’ametlles
i xocolata

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g de xocolata per a
postres
250 g de farina d’ametlles
150 g de mantega pomada
200 g de sucre morè
6 ous
Ganaché de xocolata
200 g de xocolata negre
postres
200 g de nata 35%
60 g de mantega

Elaboració
1. Escalfar el forn a 180º
2. Desfem la xocolata en el
microones a cops de 30 segons.
Vigileu de que no es cremi!
3. En un bol barregem la farina
d’ametlles, el sucre morè, la
mantega pomada i la xocolata
desfeta. Una vegada tot ben
barrejat afegim els ous una
mica batuts (jo els he afegit de
2 en dos). Barrejar tot bé fins
formar una pasta espessa.
4. En un motlle desemotllable

folrem la base amb paper de
forn i posem la massa.
5. Enfornar aproximadament uns
35 minuts.
6. Deixar refredar en el motlle
una estoneta i després a
sobre la reixeta.
7. Per fer la ganaché he posat la
nata i la xocolata a trossets
en el microones a cops de 30
segons, una vegada desfeta he
afegit la mantega i ho he acabat
de barrejar bé amb el batedor.

Productors
Xocolata de Bombons Blasi

8. Tirem per sobra el pastís fins
deixar-lo ben cobert i sense
escampar la xocolata amb res.
9. Adornar amb trossets de
xocolata i ganaché

postres

Pastís cruixent
de carquinyolis

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•

300 g de carquinyolis
5 ous L
175 g sucre morè
90 g cacau en pols
1 culleradeta de cafè
200 ml nata postres
1 pessic de sal

Elaboració
1. Preesclafem el forn a 180º i
forrem el motlle amb paper
vegetal. (Si es desmotllable
millor, ja que queda un pastís
molts trencadís).
2. Piquem els carquinyolis i en
reservem 50 grams.

3. Batem els ous amb el sucre i
la sal fins a obtenir una massa
espumosa i blanquinosa.
4. Mesclem el cacau amb els
carquinyolis i el cafè i ho afegim
a la crema dels ous. Per últim
incorporem la nata a la mescla.

Productors
Carquinyolis d’Especialitats Cobo

5. Aboquem la barrera al motlle i
coem uns 45 a 170-180º. Si es
daura molt per sobre ho tapem
amb paper d’alumini.
6. És important no passar-nos
de cocció perquè mantingui
la humitat.

