
Receptes irreverents, picants, 

descarades, poc convencionals, 

transgressores…

…a prova de mordasses



Olla podrida



Guisat castellà, present ja a l’edat mitjana, típic dels mesos d’hivern, elaborat a partir de 
mongeta vermella, botifarró, xoriço, costelles, cansalada i morro de porc. 



Un nom que se salta les convencions i que n’hi ha que diuen que prové de la caiguda de la 
erra del nom original, olla poderida (‘olla dels poderosos’), els únics que se la podien 
permetre, tot i que d’altres afirmen que és perquè amb la cocció a l’olla els ingredients es 
van desfent com la fruita massa madura.



Guacamole picant



Salsa feta a partir d’alvocat. La paraula guacamole prové del nàhuatl ahuacatlmolli, format 
per les paraules ahuacatl (‘alvocat’) i molli (mole o ‘salsa’). 



El toc picant, dinamitador de mordasses, es pot obtenir tirant-hi xili verd o tabasco, una 
salsa feta amb una varietat de pebre vermell molt picant.



Pets de monja



Els pets de monja o, dit més puritanament, sospirs de noia, són unes galetes petites i 
rodones, amb forma de mugró, típiques de la cuina catalana. 



Es diu que les va inventar un pastisser italià cap al segle XIX a Barcelona i que el nom 
original era pit de monja, en al·lusió a la seva forma de mamella. Sembla, però, que, amb el 
temps, pit va derivar en pet, terme també irreverent, però amb unes connotacions menys 
explícites.



Taronja amb gingebre i mel



Postres molt picants i molt senzilles de fer a partir de rodanxes de taronja, mel i gingebre 
ratllat.



A la Xina es fan servir per desemmordassar els símptomes del refredat.



Atascaburras



Plat típic de la serra d’Albacete que es menja normalment a l’hivern i que du bacallà, 
patata bullida, oli, all i nous. 



El nom pot sonar una mica escatològicament descarat, però n’hi ha que diuen que 
simplement ve del so que fa l’ase quan, treballant la terra, s’encalla al fang, molt similar al 
que es fa quan es barregen les patates, l’all i el bacallà al morter.



Salsa arrabbiata



Salsa típica de la cuina italiana romana composta de tomàquet, all, bitxo i oli d’oliva, que 
acompanya normalment la pasta. 



L’adjectiu arrabbiato, diguem-ho sense mordasses, vol dir ‘enutjat’ o ‘furiós’, en clara 
referència al sabor fort que caracteritza aquesta salsa.



Ropavieja



Nom poc suggeridor que designa un plat elaborat amb carn esmicolada originari de la 
cuina sefardita. 



És un àpat poc subjecte a mordasses, ja que, com a bon plat de recapte, admet tantes 
versions com ingredients vulguem aprofitar.



Pebrots de Padrón fregits



El responsable d’atorgar-li picor al pebrot és un compost químic anomenat capsaicina, que 
el mateix pebrot genera com a defensa contra insectes i animals herbívors. 



El fet que n’hi hagi alguns que piquen i d’altres que no es deu a la falta d’aigua, a variacions 
brusques de temperatura i a sobreexposicions a la llum solar: en aquests casos, hi ha més 
probabilitat que rebentin les mordasses de les papil·les gustatives.



Engañamaridos



Postres típiques de l’horta murciana fetes de natilles i menjar  blanc.



Un nom descarat i desvergonyit per designar l’ardit de la rebostera, que “amagava” la base 
de menjar blanc sota unes tradicionals i mundanes natilles casolanes.


