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Amanida al meu estil 
 
Ingredients per a 6 persones: 
2 patates grosses 
250 g de mongetes 
4 ous  
2 pots de blat de moro 
1 pot d’olives 
1 llauna mitjana de tonyina 
2 tomàquets 
½ enciam 
1 pebrot vermell 
1 ceba 
Suc d’1 llimona 
Oli 
Sal 
Pebre 
 
Elaboració: 
Peles les patates i les talles a trossos. 
També trosseges les mongetes. 
Bulls les patates i les mongetes.  
També hi afegeixes els ous, prèviament bullits. 
En un bol esmicoles els tomàquets, el tros d’enciam, el pebrot i la 
ceba. 
A aquesta barreja hi afegeixes les olives, la tonyina i el blat de moro. 
Hi incorpores les patates, les mongetes i els ous, que has de pelar i 
trossejar. 
Ho amaneixes amb oli, sal i pebre al gust, i amb el suc de llimona. 
 
Suggeriment: 
La tonyina també es pot substituir per carn picada o per pollastre 
trossejat. 
 
Nancy Banegas  
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Botifarra d’espècies 
 
 
Ingredients per a 10 persones: 
1 botifarra d’espècies 
1 xoriço 
Llibrets de pernil dolç i formatge 
 
Elaboració: 
Treus la pell de la botifarra. 
La fregeixes i la talles a trossos. 
Fas rodanxes del xoriço. 
Cous i trosseges els llibrets. 
Col·loques els tres ingredients en un plat ben artísticament. 
 
Esther Barahona 
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Canapès de formatge de cabra i 
melmelada de tomàquet 
 
 
Ingredients: 
1 rotlle de formatge de cabra 
Melmelada de tomàquet 
Torradetes  
 
Elaboració: 
Talles el rotlle de formatge de cabra a rodanxes. 
Col·loques les torradetes en una safata. 
A sobre de cada torradeta hi poses un tros de formatge. 
Al damunt hi aboques una cullerada de melmelada de tomàquet. 
 
Cristina Montiel i Clara Ruiz 
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Cargols a la gormanda 
 
 
Ingredients per a 4-6 persones: 
1,5 kg de cargols 
200 g de pernil salat 
150 g de farina 
1 ceba 
1 bitxo 
1 got de vi blanc sec o brandi (opcional) 
Oli 
Alls 
Julivert 
Farigola 
Llorer 
Sal  
Pebre 
 
Elaboració: 
Rentes els cargols amb aigua freda diversos cops fins que quedin 
ben nets. 
Els poses a dins d’una olla amb aigua freda a foc fluix. 
Hi tires un polsim de sal i un altre de pebre, la farigola, el llorer i el 
bitxo. 
Puges la intensitat del foc, gradualment, fins que sigui mitjà. 
Els bulls uns 20 o 30 minuts. 
Retires tota l’escuma que vagin fent. 
A banda, en una cassola de fang, hi sofregeixes els alls i la ceba, 
tallats ben petits. 
Quan estiguin ben daurats, hi afegeixes el pernil a tires. 
Ho remenes una mica. 
Hi incorpores els cargols ben escorreguts i el vi o el brandi. 
Hi aboques la farina lentament perquè el plat quedi ben lligat. 
Ho deixes al foc 5 minuts més. 
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Quan tot plegat s’hagi fet una massa hi escampes una picada d’all i 
julivert. 
 
Suggeriment: 
En lloc de 200 g de pernil salat també se’n pot posar només la 
meitat i els altres 100 g que siguin de cansalada. 
 
Lluís Filella 
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Carpaccio de carbassó amb tomàquet i 
formatge 
 
 
Ingredients: 
1 carbassó 
Talls de formatge 
Tomàquets per fer amanida 
Salsa pesto 
Torradetes 
 
Elaboració: 
Talles el carbassó a rodanxes ben fines. 
Al damunt hi col·loques els tomàquets, laminats. 
Esmicoles el formatge i l’escampes per sobre. 
Hi aboques un raig de salsa pesto. 
Ho cous al microones, a màxima potència, durant 1 minut i mig. 
Ho serveixes acompanyat d’unes quantes torradetes. 
 
Suggeriment: 
Es pot fer el plat amb el carbassó cru o coure’l lleugerament a la 
planxa. 
 
Ana Calahorra 
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Causa limeña 
 
 
Ingredients per a la massa: 
1 kg de patates grogues  
3 cullerades de crema de xili 
Suc de 2 llimones 
Sal 
Pebre 
 
Ingredients per al farcit: 
Mig pit de pollastre 
200 g de mongetes verdes 
200 g de remolatxa 
200 g de pastanagues 
1 alvocat 
2 ous  
Maionesa 
Fulles de julivert 
 
Elaboració: 
Neteges les patates i les col·loques en una cassola amb força aigua. 
Les deixes bullir fins que siguin toves però evitant que es desfacin. 
Les peles abans que es refredin. 
Les aixafes amb una forquilla fins que quedin com un puré. 
Les salpebres al gust i hi afegeixes el suc de llimona i la crema de xili. 
Tornes a barrejar bé la massa abans de treballar-la.  
Agafes una part del puré i el fiques a dins d’un motlle rodó. 
A sobre hi aboques les tires de pollastre, prèviament cuit, les 
mongetes i les pastanagues, també cuites i trossejades, i l’alvocat i 
la remolatxa, tallats a trossos petits. 
Uses el puré restant per cobrir tots aquests ingredients. 
Hi aboques la maionesa. 
Decores la part de dalt amb trossos d’ou, prèviament bullits, i de 
julivert. 
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Suggeriment: 
En lloc de preparar aquest plat amb pollastre pots fer servir tonyina, 
polpa de cranc o llagostins. 
 
Karla Bonifaz 
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Cebetes caramel·litzades 
 
 
Ingredients: 
500 g de cebetes 
2 cullerades de sucre 
Oli 
Sal 
 
Elaboració: 
Peles les cebetes i les rentes. 
Poses l’oli en una paella. 
Quan estigui calent hi afegeixes les cebetes. 
Hi tires un polsim de sal i ho remenes una mica. 
Hi afegeixes el sucre i ho tornes a remenar. 
Ho cobreixes amb aigua. 
Ho cous a foc lent fins que l’aigua s’evapori i el plat vagi agafant 
color. 
 
Suggeriment: 
Les cebetes són boníssimes acompanyades amb una mica de 
formatge fresc. 
 
M. Àngela Vilamitjana 
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Crema de carxofes 
 
 
Ingredients: 
4 carxofes 
1 patata 
Mitja ceba 
Mig porro 
Farina 
Oli 
Sal  
Pebre 
Julivert 
 
Elaboració: 
Poses oli en una cassola. 
Hi sofregeixes la ceba, el porro i la patata, que prèviament has 
trossejat. 
Mentre es couen, peles i talles les carxofes. 
Agafes les fulles de fora i els troncs. 
Els cors, els reserves en un bol amb aigua, farina i julivert perquè no 
quedin negres (els pots cuinar i menjar-te’ls fregits o fets al forn o al 
microones). 
Aboques les fulles i els troncs al sofregit i ho salpebres. 
Ho remenes i ho cobreixes amb aigua. 
Ho deixes al foc entre 20 i 30 minuts. 
Quan estigui tot ben tou ho tritures. 
Ho passes per un colador xinès per assegurar-te que no hi queden 
grumolls. 
Si és necessari, ho rectifiques de sal i pebre. 
 
Suggeriment: 
Pots acompanyar aquesta crema amb encenalls de pernil salat 
cruixents. Per fer-los, agafes les tires de pernil, les col·loques al 
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damunt d’un tros de paper vegetal i les escalfes durant 1 minut, 
aproximadament, al microones. 
 
Participant a la mostra 
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Croquetes de pollastre 
 
 
Ingredients: 
3 cuixes de pollastre rostides 
2 ous 
500 ml de llet sencera 
700 g de flocs de cereals integrals 
2 cebes de Figueres 
5 cullerades soperes de farina 
Oli per fregir 
 
Elaboració: 
Treus l’os, la pell i els tendrums de les cuixes de pollastre. 
Passes la carn per la picadora. 
A banda, talles les cebes i les fregeixes. 
Quan estiguin daurades hi afegeixes la carn. 
Hi tires una cullerada de farina perquè quedi una massa compacta. 
Hi aboques una mica de llet, prèviament escalfada. 
Afegeixes una altra cullerada de farina. 
Repeteixes el procés de la llet i de la farina fins que s’acabin. 
No deixes de remenar. 
Quan la massa estigui llesta, l’emboliques amb paper film i la deixes 
refredar. 
Mentrestant esmicoles els flocs de cereals i bats els ous. 
Agafes una mica de massa i hi dones la forma desitjada. 
Passes la porció de massa primer pels ous i després pels cereals. 
Ben arrebossades, les fregeixes i ja estan llestes per menjar. 
 
Jacinto Martínez  
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Empanada gallega 
 
 
Ingredients per a la massa: 
1 kg de farina 
500 ml d’aigua 
2 sobres de llevat 
2 ous 
4 cullerades d’oli d’oliva 
Sal 
 
Ingredients per al farcit: 
3 cebes 
1 o 2 pebrots 
120 g de cansalada viada 
1 xoriço 
5 llaunes de tonyina 
Oli 
 
Elaboració: 
Per fer la massa, poses la farina, l’aigua, el llevat, els ous, l’oli d’oliva 
i un polsim de sal en un recipient gros. 
Ho barreges tot molt bé. 
Quan la massa ja no s’enganxi, la reserves a dins del recipient. 
El cobreixes amb un drap de cotó moll i a sobre n’hi poses un altre 
d’eixut. 
Deixes que reposi un mínim de 2 hores. 
Per al farcit, escalfes oli en una paella. 
Hi tires les cebes, els pebrots, la cansalada i el xoriço, ben tallats. 
Ho cous una mica, però no en excés. 
Fas dues meitats de la massa. 
Estires una de les meitats amb un corró o amb una ampolla de 
vidre. 
Ho pots fer al marbre de la cuina, amb oli o farina a sota perquè no 
s’enganxi. 
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Hi aboques el sofregit de ceba, pebrot, cansalada i xoriço. 
Al damunt hi escampes la tonyina. 
Ho tapes amb l’altra meitat de la massa, que també hauràs estirat. 
Aixafes les vores amb una forquilla. 
Ho cous al forn durant uns 45 minuts. 
 
Glòria Mom 
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Empanada ràpida 
 
Ingredients per a 4 persones: 
2 masses d’empanada  
Tonyina  
Ceba 
Pebrot vermell 
Olives 
Salsa de tomàquet 
Oli  
 
Elaboració: 
Tires oli en una paella i hi daures la ceba, ben trossejada. 
En un bol poses la tonyina, que pot ser amb oli o sense o en 
escabetx. 
Hi afegeixes el pebrot vermell i les olives, tot tallat a trossos petits. 
També hi incorpores la ceba cuita. 
Finalment hi aboques la salsa de tomàquet al gust. 
Ho barreges bé. 
Col·loques el farcit a sobre d’una de les masses. 
L’altra massa la poses al damunt com si fos una tapa. 
Ho cous al forn fins que s’enrosseixi.  
 
Lluís Filella 
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Encocado de perca 
 
Ingredients: 
½ kg de perca 
400 ml de llet de coco 
1 ceba de Figueres  
1 ceba tendra  
1 pebrot vermell  
1 pebrot verd  
1 tomàquet pelat 
1 cullerada d’all picat 
1 culleradeta de bixa 
1 cullerada d’oli d’oliva 
Oli de gira-sol 
Farina 
Sal 
Pebre 
 
Elaboració: 
Neteges les perques i les salpebres al gust. 
Les enfarines i les fregeixes en una paella. 
Quan estiguin llestes, les reserves. 
En una altra paella, hi tires la cullerada d’oli d’oliva. 
Mentre l’oli s’escalfa trosseges els dos tipus de cebes, el pebrot verd 
i el vermell i la tomata. 
Ho sofregeixes i hi incorpores un polsim de sal i de pebre, l’all i la 
bixa. 
Si cal hi afegeixes una mica d’aigua perquè es cogui més bé. 
Quan estigui força daurat hi aboques la llet de coco. 
Ho remenes i ho deixes 2 minuts més al foc. 
Hi col·loques el peix al damunt i ho cous entre 3 i 5 minuts. 
 
Jairo Díaz 
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Escalopa de seità amb salsa de bolets 
 
 
Ingredients per al caldo: 
1 xirivia 
1 tomàquet 
1 branca d’api 
2 porros 
4 pastanagues 
1 gra d’all 
Gingebre 
Llorer 
Salsa de soja light 
Alga kombu 
 
Ingredients per a la massa: 
1 làmina d’alga nori esmicolada 
1 culleradeta de llevat 
500 g de gluten de blat 
4 cullerades de pa ratllat 
3 cullerades de pebre vermell 
3 culleradetes de ceba en pols 
2 culleradetes d’orenga 
3 grans d’all triturats 
Julivert 
 
Ingredients per a la salsa: 
Bolets 
Farina 
 
Ingredients per a l’arrebossat: 
1 ou 
Pa ratllat 
Coriandre 
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Elaboració: 
En una olla poses la xirivia, el tomàquet, la branca d’api, els porros, 
les pastanagues, l’all i una mica de gingebre. 
Hi tires un raig abundant de salsa de soja. 
Ho deixes bullir, a foc mitjà, entre 40 i 60 minuts. 
Mentrestant agafes un bol i hi aboques el gluten de blat, el pa 
ratllat, el pebre vermell, la ceba en pols, l’orenga, els alls i l’alga 
nori, ben triturats, i julivert al gust. 
Ho mescles tot molt bé. 
Quan el caldo vegetal està llest el coles. 
N’agafes 800 ml —l’altre el reserves— i hi afegeixes la culleradeta 
de llevat. 
Ho remenes i ho aboques a la massa que has fet prèviament. 
Treballes la massa amb insistència i la talles en quatre parts. 
Poses la majoria del caldo restant —en reserves un gotet— al foc, 
amb una mica d’alga kombu i llorer. 
Quan estigui bullint hi afegeixes les quatre porcions de massa. 
A banda, cous els bolets i la farina amb el gotet de caldo. 
Un cop llest, ho tritures. 
Aboques la salsa per sobre dels talls de seità, que prèviament has 
d’haver arrebossat amb l’ou, el pa ratllat i el coriandre. 
 
David Marquès 
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Gaspatxo 
 
 
Ingredients: 
1 l d’aigua ben freda 
1 got d’oli d’oliva 
1 kg de tomàquets madurs 
500 g de cogombres  
300 g de pa de pagès 
25 g de ceba 
25 g de pebrot vermell 
25 g de pebrot verd 
2 grans d’all 
Sal 
Vinagre 
 
Elaboració: 
Peles els cogombres i els talles a trossos petits. 
També trosseges els tomàquets, la ceba, els dos tipus de pebrot i els 
alls. 
Ho col·loques tot a dins d’un recipient una mica fondo. 
Hi afegeixes l’aigua i l’oli d’oliva. 
Ho tritures. 
Hi incorpores el pa, lleugerament esmicolat. 
Ho tornes a triturar. 
Ho amaneixes amb sal i vinagre al gust. 
Ho remenes bé. 
Ho passes pel colador xinès per assegurar-te que no hi queden 
grumolls. 
 
Andrés Alcalá 
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Hummus a la catalana 
 
 
Ingredients: 
300 g de cigrons cuits 
2 cullerades de tahina 
1 culleradeta de sal 
1 culleradeta de comí 
1 culleradeta de cúrcuma 
1 culleradeta de gingebre 
1 gra d’all 
Oli de lli 
Suc de mitja llimona 
 
Elaboració: 
Poses els cigrons i la tahina en una picadora. 
Ho esmicoles bé. 
Hi afegeixes la sal, el comí, la cúrcuma, el gingebre, el gra d’all i el 
suc de llimona. 
Ho tritures una mica més. 
Quan tinguis una massa compacta hi aboques aigua (uns 250 ml) 
lentament. 
Ho regues amb l’oli de lli al gust. 
 
Suggeriment: 
Aquest plat és ideal acompanyar-lo amb bastonets de pa, pastanaga 
crua, poma, torradetes, etc. 
 
Participant a la mostra 
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Llom amb reducció de salsa 
de cítrics 
 
 
Ingredients per a 4 persones: 
8 talls de llom 
2 o 3 taronges 
1 ceba mitjana 
2 cullerades d’oli d’oliva 
1 culleradeta de sucre 
Sal 
Pebre 
 
Elaboració: 
Escalfes l’oli en una paella. 
Hi fregeixes els talls de llom i després els reserves en una cassola. 
Talles la ceba a la juliana i la daures a la mateixa paella. 
La vas remenant. 
Hi afegeixes el sucre fins que quedi caramel·litzat. 
Hi aboques el suc de les taronges. 
Ho deixes al foc entre 5 i 8 minuts. 
Quan tinguis la salsa de ceba i taronja la incorpores a la cassola on hi 
ha el llom. 
Ho cous molt a poc a poc entre 15 i 20 minuts. 
Ho salpebres al gust. 
 
Suggeriments: 
En lloc de taronges també es poden fer servir altres cítrics, com 
llimones, aranges o mandarines, i fins i tot pinya i poma. El que no 
és gens aconsellable és fer-ho amb sucs de fruita envasats ni amb 
fruita en almívar, perquè en tots dos casos tenen massa sucre. 
 
Francesc Ortega 
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Pa de Calatrava 
 
 
Ingredients per a 8 persones: 
1 l de llet 
100 g de sucre (més sucre per cremar) 
6 ous 
6 melindros 
Pela d’1 llimona 
Canonets de canyella 
 
Elaboració: 
Bulls la llet en un cassó. 
Hi afegeixes la canyella i la pela de la llimona. 
A banda, bats els ous. 
Hi incorpores el sucre i ho continues batent. 
Treus la canyella i la pela de llimona del cassó i hi aboques la mescla 
d’ous i sucre. 
Cobreixes la base d’un motlle amb sucre cremat. 
Al damunt hi col·loques els melindros. 
Ho cobreixes tot amb la massa. 
Ho cous al forn, al bany maria, durant uns 45 minuts. 
 
Elena Pérez 
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Pastís de peix 
 
 
Ingredients per a 5 persones: 
1 lluç mitjà 
1 cua de rap sencera o 3 llobarros 
3 ous grossos 
4 tomàquets grossos 
1 ceba grossa 
1 pot de maionesa 
Oli 
Sal 
 
Elaboració: 
Sales el peix i el bulls durant 3 minuts. 
Treus la pell i les espines del peix i l’esmicoles. 
El reserves i deixes que es refredi. 
Mentrestant, poses oli en una paella. 
Quan estigui calent hi sofregeixes els tomàquets i la ceba, ben 
tallats. 
Bats els ous en un recipient una mica fondo. 
Hi afegeixes el peix i el sofregit. 
Ho bats fins que et quedi una massa ben fina. 
Ho cous al forn, al bany maria, a 120 °C i durant 60 minuts. 
Quan la massa tingui una textura similar a la d’un flam la pots treure 
del forn. 
La desemmotlles i la cobreixes amb la maionesa. 
Per servir-ho, ho talles a trossos petits, com si fossin porcions de 
pastís. 
 
Anna Zarroca 
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Pollastre amb salsa de soja 
 
 
Ingredients per a 4 persones: 
8 contracuixes de pollastre 
2 cebes 
1 porro 
1 poma golden 
1 llauna de xampinyons petita 
1 cullerada de farina 
Salsa de soja 
Oli 
Sal 
 
Elaboració: 
Desosses el pollastre, el talles a daus i el sales. 
Escalfes oli en una paella. 
Hi cous el pollastre. 
Quan estigui una mica daurat el retires del foc. 
En el mateix oli, hi sofregeixes les cebes, el porro i la poma, tallats a 
trossets.  
Hi aboques una mica d’aigua. 
Hi incorpores el pollastre i la farina. 
També hi afegeixes els xampinyons.  
Finalment, hi escampes la salsa de soja. 
Ho cous tot a foc lent durant uns 20 minuts. 
 
Suggeriment: 
Pots acompanyar el plat amb arròs basmati o amb patates. 
 
Margarita Batlle 
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Quesadillas de xampinyons 
 
 
Ingredients per a 4 persones: 
4 coquetes de blat de moro 
250 g de xampinyons laminats 
4 talls de formatge havarti  
2 cebes mitjanes 
Oli 
Sal 
Pebre 
 
Elaboració: 
Poses oli en una paella. 
Quan estigui ben calent hi sofregeixes les cebes, ben tallades. 
Un cop daurades, hi afegeixes els xampinyons. 
Ho deixes coure. 
Ho condimentes amb sal i pebre. 
Quan estigui prou cuit, ho retires del foc. 
Farceixes les coquetes amb la mescla de ceba i xampinyons. 
Al damunt hi col·loques un tall de formatge i ho doblegues. 
Repeteixes l’operació amb totes les coquetes. 
Les escalfes a foc lent, amb una mica d’oli, en una paella neta. 
Les serveixes ben calentes. 
 
Miguel Hernández 
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Rodó de vedella amb salsa de pastanaga  
 
 
Ingredients: 
Rodó de vedella 
5 o 6 pastanagues grosses 
2 o 3 cebes grosses 
300 o 400 ml de vi blanc o sidra 
1 pastilla de brou concentrat 
1 fulla de llorer 
Oli d’oliva 
Sal 
Pebre negre molt i en gra 
 
Elaboració: 
Poses la vedella en una olla de pressió amb oli, sal i pebre molt al 
gust. 
Quan la carn està una mica daurada hi afegeixes les pastanagues i 
les cebes, trossejades. 
També hi aboques la fulla de llorer, la pastilla de brou concentrat i 
uns quants grans de pebre. 
Ho regues tot amb el vi blanc o la sidra. 
Ho deixes coure de 20 a 30 minuts (a partir que la vàlvula de l’olla 
comenci a girar). 
Treus el rodó de vedella i en fas talls fins. 
Tot el que queda a dins de l’olla ho bats fins a obtenir-ne una salsa. 
Aboques la salsa per sobre de la carn i ho serveixes ben calent. 
 
Cristina López 
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Rotllets de salmó 
 
 
Ingredients: 
Pa de motlle sense crosta 
Formatge per untar 
Salmó 
Canonges 
 
Elaboració: 
Agafes el pa de motlle i l’aplanes amb un rodet. 
Hi untes el formatge. 
Hi poses uns quants canonges, prèviament tallats a la juliana. 
Hi afegeixes el salmó. 
Ho enrotlles. 
Talles cada rotllet en quatre o cinc trossos i ja estan a punt per 
menjar. 
 
Fina Pueyo 
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Rotllets fantasia 
 
 
Ingredients: 
1 làmina de pasta fullada 
1 llauna de tonyina 
1 llauna de pebrots del piquillo 
4 talls de pernil salat 
4 talls de formatge 
1 ou 
Sèsam 
 
Elaboració: 
Estens la pasta fullada i la parteixes en dos trossos. 
En un tros hi col·loques la tonyina i els pebrots del piquillo. 
A l’altre hi poses els talls de pernil salat i els de formatge. 
Ho enrotlles. 
Talles els rotlles en trossos petits. 
Els untes amb un pinzell sucat en l’ou batut. 
Hi tires sèsam per sobre. 
Ho cous al forn a 150 °C fins que es dauri. 
 
Cristina Montiel i Clara Ruiz 
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Rellom de gall dindi amb salsa i anacards 
 
 
Ingredients: 
2 relloms de gall dindi 
Suc d’1 llimona 
2 culleradetes de sucre 
4 culleradetes de salsa de soja 
Sal  
Pebre 
 
Ingredients per a la salsa: 
Suc de mitja taronja 
1 bitxo 
2 cullerades d’oli d’oliva 
2 cullerades de vinagre balsàmic 
100 ml de brou de carn o de pollastre 
40 g d’anacards 
Oli de gira-sol 
Farigola 
 
Elaboració: 
Poses el gall dindi, salpebrat, en una safata per anar al forn. 
En un bol, barreges el sucre, la salsa de soja i el suc de la llimona. 
Aboques la mescla líquida pel damunt de la carn. 
Ho cous, a 190 °C, durant uns 20 minuts. 
Mentrestant tritures el bitxo amb l’oli d’oliva i ho deixes reposar. 
Passats uns 10 minuts ho coles. 
A l’oli resultant hi afegeixes el suc de taronja, el vinagre i el brou. 
Enrosseixes lleugerament els trossos de carn en una paella amb oli 
de gira-sol ben calent. 
Quan estiguin rossos, els regues amb la salsa. 
També hi espolses la farigola ben esmicolada. 
Finalment decores el plat amb els anacards, lleugerament fregits. 
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Suggeriment: 
Els relloms els pots filetejar al principi, abans de posar-los al forn, o 
bé un cop ja estiguin cuits. 
 
Isabel Rincón 
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Seitons amb puré de patata i ceba 
confitada 
 
 
Ingredients: 
6 seitons 
1 patata 
1 ceba de Figueres 
Farina 
Julivert 
Alls 
Oli 
Sal 
Pebre 
 
Elaboració: 
Treus l’espina dels seitons. 
Els enfarines i els fregeixes amb oli ben calent. 
Els salpebres. 
A banda, bulls la patata. 
Quan estigui cuita l’aixafes. 
Hi tires els alls i el julivert, ben trossejats, i ho mescles fins a 
aconseguir un puré. 
Talles la ceba a la juliana i la cous fins a confitar-la. 
En un plat poses el puré de patata, la ceba confitada i, finalment, els 
seitons. 
 
Mohamed Jalal Ruzak 
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Sopa de quinoa i verdures 
 
 
Ingredients per a 6 persones: 
200 g de quinoa 
200 g de costelles de porc 
100 g de carn de vedella trossejada 
1 carbassó petit 
1 pastanaga 
1 ceba 
1 tros de pebrot vermell 
Caldo 
Oli 
Sal 
Pebre 
 
Elaboració: 
En una paella sense oli daures la quinoa. 
Un cop cuita, la reserves. 
Aboques oli a la mateixa paella. 
Hi fregeixes les costelles i la carn de vedella. 
Al cap d’uns 15 minuts hi incorpores el carbassó, la pastanaga, la 
ceba i el pebrot, ben trossejats. 
Posteriorment hi afegeixes la quinoa. 
Ho salpebres al gust. 
Ho cobreixes tot amb una mica de caldo. 
Ho deixes coure uns 20 minuts més. 
Serveixes el plat ben calent. 
 
Nancy Banegas 
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Sopa paraguaiana 
 
 
Ingredients per a 10-15 persones: 
12 ous 
1 l de llet 
750 g de farina de blat de moro 
500 g de mantega 
400 g de formatge 
500 g de cebes 
100 ml d’oli 
 
Elaboració: 
Piques les cebes. 
Les sofregeixes amb l’oli ben calent. 
A banda, bats els ous. 
Hi incorpores, lentament, la llet, la farina, la mantega i el formatge. 
També hi afegeixes les cebes quan estiguin ben daurades. 
Ho continues batent durant uns quants minuts més. 
Untes amb una mica de mantega la base d’una safata que pugui 
anar al forn. 
Hi aboques la mescla que has obtingut. 
Ho cous, a uns 200 °C, durant una hora. 
 
Fanny Mabel Fariña 
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Tomàquets confitats 
 
 
Ingredients: 
½ kg de tomàquets mitjans o petits 
¼ l d’oli d’oliva verge 
1 manat d’herbes provençals 
Sal 
 
Elaboració: 
Rentes els tomàquets i els talles per la meitat. 
Els col·loques en una safata que estigui recoberta de paper de forn. 
Hi afegeixes un raig d’oli, les herbes provençals i una mica de sal. 
Ho cous al forn a 180 °C durant 40 minuts. 
Quan estiguin llestos els fiques a dins d’un pot de vidre. 
Acabes d’emplenar el pot amb el que et quedi d’oli i el tanques. 
Cous el pot al bany maria durant 15 minuts per poder conservar bé 
els tomàquets. 
 
Mallku Negre 
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Tomàquets farcits de carn i arròs 
 
 
Ingredients: 
6 tomàquets grossos 
500 g de carn picada de porc o barrejada amb vedella 
Arròs 
1 ceba 
1 gra d’all 
Julivert 
Sal 
Pebre 
 
Elaboració: 
Talles la part superior dels tomàquets i reserves aquestes parts. 
Buides els tomàquets. 
Els col·loques en una safata per anar al forn. 
Esmicoles l’all, la ceba i el julivert, i ho barreges tot amb la carn 
picada. 
Ho salpebres. 
Poses una mica d’arròs a dins de cada tomàquet. 
Seguidament els farceixes amb la mescla de carn i espècies. 
Els tapes amb les parts superiors que havies reservat. 
Ho cous al forn, a 180 °C, durant uns 45 minuts. 
 
M. Àngela Vilamitjana 
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Truita catalana 
 
 
Ingredients per a 4 persones: 
Pa 
Ous 
Tomàquets 
Oli 
Sal  
Pebre 
 
Elaboració: 
Agafes les llesques de pa i les suques amb els tomàquets. 
Les salpebres. 
Treus les crostes de les llesques i amb una forquilla aixafes les 
molles. 
A banda, bats els ous. 
Hi afegeixes les molles i ho barreges. 
Aboques la massa resultant en una paella amb oli ben calent. 
Hi dones la forma de truita i ja està llesta per menjar. 
 
Suggeriments: 
El pa ha de ser del dia anterior o de dos dies abans. 
Una bona manera d’acompanyar la truita és posant-hi tires de pernil 
salat per sobre. 
 
Sabina Paret 
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Truita de patates 
 
 
Ingredients: 
6 patates mitjanes 
6 ous 
2 cebes 
3 grans d’all 
Oli d’oliva verge 
Sal 
 
Elaboració: 
Peles les patates, les rentes i les eixugues molt bé. 
Les talles a rodanxes. 
Peles les cebes i en fas trossos petits. 
Poses força oli en una paella. 
Hi sofregeixes els grans d’all sense pelar. 
Després hi tires les patates i les cebes. 
Les deixes coure a foc lent. 
Quan estiguin daurades, les treus de la paella i n’escorres l’oli. 
Agafes un dels grans d’all i el mescles amb les patates i les cebes. 
En un recipient gros, bats els ous. 
Hi tires sal al gust. 
Hi afegeixes la barreja de patates, cebes i all. 
Ho aboques tot, de nou, a la paella. 
Ho cous a foc mitjà. 
Quan la base estigui quallada, la gires. 
Ho segueixes coent a foc mitjà. 
Repeteixes la mateixa operació. 
Quan creguis que ja està prou daurada, la retires del foc. 
 
María de los Ángeles Moriana 
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Truita de patates amb pernil i formatge 
 
 
Ingredients: 
6 ous 
5 patates mitjanes 
4 talls de pernil dolç 
4 talls de formatge 
Oli d’oliva 
Sal 
 
Elaboració: 
Peles les patates i les talles a làmines no gaire gruixudes. 
Les passes per aigua, les escorres i les eixugues amb paper de cuina 
o amb un drap. 
Poses una bona quantitat d’oli en una paella. 
Quan l’oli estigui calent hi aboques les patates. 
Les sales al gust i les cous a foc mitjà. 
Mentrestant bats els ous en un bol. 
Quan les patates estiguin cuites les retires de la paella amb una 
escumadora per treure’n l’excés d’oli. 
Les tires als ous i ho barreges bé.  
Una meitat de la mescla la deixes en aquest bol i una altra meitat la 
reserves en un altre recipient. 
Incorpores una meitat de la mescla a la paella on has cuit les 
patates. 
Al damunt hi col·loques les làmines de pernil dolç i de formatge. 
Ho aixafes una mica. 
Afegeixes l’altra meitat de la mescla. 
Amb una espàtula vas donant forma arrodonida als laterals de la 
truita. 
Quan la truita es desenganxi bé de la paella la tombes i la deixes 
coure, a foc molt lent, uns quants minuts més. 
 
Jenni Rodà 
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Brownie 
 
 
Ingredients per a 12 persones: 
100 g de mantega 
100 g de sucre blanc o morè 
35 g de sucre de llustre 
85 g de xocolata 
80 g de farina tamisada  
3 ous 
2 cullerades de cacau en pols sense sucre i tamisat 
 
Elaboració: 
Poses un cassó al foc i hi fons la mantega i la xocolata. 
Ho vas remenant fins que quedi ben líquid. 
A banda, aboques els ous i el sucre blanc o morè i el de llustre en un 
bol. 
Ho bats amb força. 
Hi incorpores la farina i el cacau. 
També hi afegeixes la barreja de mantega i xocolata. 
Ho cous al forn, a 180 °C, durant uns 35 o 40 minuts. 
 
Imma Cabañes 
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Bunyols de taronja 
 
 
Ingredients per a 8 persones: 
200 g de farina 
3 ous 
1 iogurt natural 
1 taronja grossa 
1 cullerada d’oli d’oliva 
1 sobre de llevat 
Oli per fregir (també pot ser d’oliva) 
Sucre 
Sal 
 
Elaboració: 
Ratlles la pela de la taronja. 
Talles la taronja a trossos. 
En un bol poses els ous, el iogurt, la cullerada d’oli, la ratlladura de 
taronja i els trossos de taronja. 
Ho barreges bé. 
Hi afegeixes la farina, el llevat i un polsim de sal. 
Ho continues barrejant. 
Deixes reposar la massa durant 5 minuts. 
Mentrestant escalfes oli en una paella. 
Amb una cullera agafes porcions de massa i les fregeixes.  
Quan els bunyols estiguin cuits els arrebosses amb sucre. 
 
Suggeriment: 
Per fregir els bunyols no cal que l’oli sigui excessivament calent, ja 
que així es couran més bé. 
 
Elena Peres 
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Coca de cireres 
 
 
Ingredients per a 6-8 persones: 
300 g de farina 
2 ous 
1 quilo de cireres (millor si no tenen pinyol) 
2 tassetes de sucre (més 3 cullerades) 
1 tasseta d’oli (més un rajolí) 
1 tasseta de llet 
½ tasseta d’anís 
½ tasseta de brandi 
1 sobre de llevat 
Mantega 
 
Elaboració: 
En un bol hi poses els ous. 
Hi afegeixes la farina, el sucre, l’oli, la llet, l’anís, el brandi i el llevat. 
Ho barreges bé. 
Untes una safata amb mantega i hi aboques la mescla. 
Al damunt hi col·loques les cireres. 
També hi tires les tres cullerades de sucre i un rajolí d’oli. 
Ho cous al forn, a 170 °C, durant 25-30 minuts. 
 
Montserrat Castellví 
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Coca Geor 
 
 
Ingredients: 
1 iogurt de llimona 
Farina 
Sucre 
2 ous 
1 sobre de llevat 
Crema de cacau 
 
Elaboració: 
En un bol hi poses els ous. 
Els bats fins que quedin ben líquids i lligats. 
Hi aboques el iogurt. 
Agafes el pot del iogurt i l’emplenes dues vegades de sucre. 
Ho afegeixes a la massa i ho barreges. 
Fas el mateix amb la farina, però tres vegades, i ho tornes a barrejar. 
Hi incorpores el sobre de llevat. 
Ho acabes de mesclar bé fins que tinguis una massa ben homogènia. 
Ho cous al forn durant 25 minuts. 
Quan la coca estigui llesta la treus del forn i la deixes refredar. 
Hi escampes crema de cacau pel damunt. 
La pots decorar amb fruites o caramels al gust. 
 
Georgina Ribas 
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Crema freda de préssec amb maduixes i 
pedro ximenes 
 
 
Ingredients per a 4 persones: 
4 préssecs 
4 cullerades de sucre (o 4 sobres de sacarina) 
2 cullerades de formatge cremós 
1 iogurt natural 
200 g de maduixes 
1 copeta de pedro ximenes 
 
Elaboració: 
Peles els préssecs i els trosseges. 
Els poses en una olla, coberts d’aigua, amb el sucre o la sacarina. 
Els bulls. 
Mentrestant talles les maduixes. 
Les reserves a la nevera en un bol durant 1 hora amb el pedro 
ximenes. 
Quan els préssecs estiguin freds, els bats. 
Hi aboques el formatge cremós i el iogurt. 
Ho continues batent fins que et quedi una massa ben fina. 
Ho passes per un colador xinès perquè no hi hagi cap grumoll. 
Si cal, ho corregeixes de sucre o sacarina. 
Aboques la massa resultant al damunt de les maduixes, que s’han 
de servir ben fredes. 
 
Isabel Rincón 
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Flam de ratafia 
 
 
Ingredients: 
4 ous 
500 ml de llet 
150 g de sucre 
Sucre per fer el caramel 
Pela d’1 llimona 
Ratafia 
 
Elaboració: 
Agafes un cassó i hi fas bullir la llet. 
Hi incorpores la pela de la llimona. 
A banda, bats els ous en un bol. 
Hi afegeixes el sucre i ho continues batent. 
Aboques la mescla d’ous i sucre al cassó on hi ha la llet. 
Hi tires un raig de ratafia generós. 
Ho mescles tot. 
Aboques la barreja en un motlle, amb el sucre fet caramel a la base. 
Ho cous, al bany maria, a dins del forn a 180 °C, uns 30 minuts. 
Per servir-lo, el desemmotlles i el tombes. 
 
M. Àngela Vilamitjana 
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Harsha 
 
 
Ingredients per a 8 persones: 
250 g de sèmola de mida mitjana 
1 ou 
Llet 
½ got d’oli 
½ culleradeta de sal 
½ culleradeta de llevat 
 
Elaboració: 
Agafes un bol i hi bats l’ou. 
Hi tires la sèmola, l’oli, la sal i el llevat. 
Ho remenes. 
Hi afegeixes llet al gust. 
Ho continues remenant fins que quedi amb la textura d’una crep.  
Agafes cullerades de la massa resultant i les fregeixes en una paella. 
 
Aouatif Dardab 
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Pastís de carbassa 
 
 
Ingredients per a 8 persones: 
400 g de carbassa  
2 iogurts naturals 
3 ous 
1 sobre i mig de llevat 
3 cullerades de farina 
1 cullerada i mitja d’estèvia 
Pela de mitja llimona ratllada  
Panses 
Mantega 
 
Elaboració: 
Peles la carbassa, la talles a daus i la bulls amb poca aigua. 
Una vegada cuita, la bats fins a aconseguir un puré.  
Hi afegeixes els ous, prèviament batuts. 
També hi incorpores els iogurts, el llevat, la farina, l’estèvia i la pela 
de llimona. 
Untes amb mantega una safata que pugui anar al forn. 
Hi aboques la mescla quan estigui ben homogènia.  
Ho cous al forn, a temperatura força alta, durant 30 minuts. 
Un cop cuit el decores amb les panses. 
 
Francesc Arrey 
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Pastís de mill 
 
 
Ingredients: 
1 got de mill 
3 gots de llet d’ametlles 
1 got d’aigua 
200 g de coco ratllat 
7 cullerades d’edulcorant 
 
Elaboració: 
Poses el got d’aigua i dos gots de llet d’ametlles en una olla. 
Ho escalfes. 
Hi afegeixes el mill. 
Ho deixes coure a foc lent de 20 a 30 minuts, fins que quasi no hi 
hagi líquid. 
Hi incorpores el coco, l’edulcorant i l’altre got de llet d’ametlles. 
Ho mantens al foc, ara a potència mitjana, uns 5 minuts més. 
Ho tritures tot amb una batedora. 
Si la massa queda massa espessa, hi afegeixes una mica de llet 
d’ametlles. 
Ho aboques en un recipient i ho reserves a la nevera durant 24 
hores. 
 
Jairo Díaz  
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Pastís de poma 
 
 
Ingredients: 
5 pomes 
3 ous 
1 got de farina 
1 got de sucre 
1 got d’oli 
1 got de Cointreau 
1 sobre de llevat 
Pela d’1 llimona 
 
Elaboració: 
Peles i talles tres pomes. 
A banda, en un bol, hi incorpores els ous, la farina, el sucre, l’oli, el 
Cointreau i el llevat. 
Ho remenes bé. 
Hi afegeixes la pela de la llimona, ratllada. 
També hi aboques els trossos de poma. 
Ho tornes a remenar.  
Espolses una mica de farina en un motlle. 
Hi tires tota la massa a dins. 
Agafes les altres dues pomes, les trosseges i les col·loques al 
damunt de la massa per decorar. 
Hi espolses una mica de sucre. 
Ho cous al forn, a 175 °C, durant uns 45 minuts. 
 
Nieves Ramos 
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Pastís de poma a l’estil romanès 
 
 
Ingredients: 
1 kg de pomes 
1 massa de pasta de full 
Sucre 
Sucre amb aroma de vainilla 
Canyella 
Suc d’1 llimona 
 
Elaboració: 
Peles les pomes i les talles a làmines. 
Hi tires el suc de llimona per sobre perquè no s’oxidin. 
Punxes la massa de pasta de full amb una forquilla perquè no s’infli. 
Hi col·loques els trossos de poma. 
Hi escampes el sucre, el sucre amb aroma de vainilla i la canyella al 
gust. 
Ho cous al forn, a 160 °C, durant uns 20 minuts. 
 
Carla Vlase 
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Pastís de Santiago 
 
 
Ingredients per a 6 persones: 
250 g d’ametlla Marcona molta 
250 g de sucre blanc 
5 ous grossos 
1 copeta de licor 
1 culleradeta de mantega 
Farina 
Sucre de llustre 
 
Elaboració: 
En un bol hi poses les ametlles, el sucre blanc i el de llustre, els ous i 
el licor. 
Ho barreges bé.  
Untes amb mantega un motlle que pugui anar al forn. 
També hi espolses una mica de farina. 
Aboques la massa a dins del motlle. 
Ho cous al forn, a 180 °C, durant uns 40 minuts. 
 
M. José González 
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Perrunillas a la meva manera  
 
 
Ingredients: 
500 g de farina 
250 g de mantega de porc 
130 g de sucre blanc (més el sucre necessari per fer l’arrebossat) 
2 ous 
25 ml d’anís 
Pela d’1 llimona 
1 culleradeta de bicarbonat sòdic 
1 culleradeta de canyella en pols 
1 raig de llet (opcional) 
 
Elaboració: 
Col·loques la mantega de porc a temperatura ambient en un 
recipient de vidre. 
Hi afegeixes els rovells dels dos ous i en reserves les clares. 
Ho barreges bé. 
Hi tires el sucre, la ratlladura de llimona, l’anís i la canyella sense 
deixar de remenar. 
Al final hi aboques la farina, molt a poc a poc, que prèviament 
hauràs mesclat amb el bicarbonat sòdic. 
Treballes la massa fins que et quedi ben solta. 
En cas que tingui una textura enganxosa hi tires un raig de llet. 
Agafes petites boles i els dones la forma de croqueta. 
Les passes per les clares d’ou, ben batudes, i per una mica de sucre. 
Cobreixes una safata per anar al forn amb paper vegetal. 
Hi poses les perrunillas al damunt. 
Les cous al forn, a 180 °C, durant 15 minuts. 
Les consumeixes al cap d’una estona de sortir del forn, perquè 
tenen una textura més cruixent. 
 
Joan Cánovas 
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Sfenj marroquins 
 
 
Ingredients: 
1 kg de farina 
1.250 ml d’oli de gira-sol 
2 ous 
1 tassa de llet 
2 cullerades de sucre 
Pela d’1 llimona 
1 sobre de llevat de rebosteria 
Llevat de pa 
Melmelada 
Coco ratllat 
Sal 
 
 
Elaboració: 
Agafes una safata força grossa. 
Hi aboques 250 ml d’oli, la farina, els ous, la llet, el sucre, els dos 
tipus de llevat, la pela de la llimona i un polsim de sal. 
Barreges tots els ingredients amb les mans fins a obtenir una massa 
compacta. 
Tapes la massa amb paper film i la deixes reposar. 
Al cap d’1 hora la destapes i la col·loques sobre una superfície 
enfarinada.  
L’aplanes bé fins que tingui poc gruix. 
Agafes un got i marques cèrcols a la massa. 
Al centre de cada cèrcol hi fas un forat amb un tap d’ampolla de 
plàstic. 
Poses el litre d’oli restant en una paella. 
Quan estigui ben calent hi vas tirant els trossos de massa. 
Una vegada fregits els poses en una safata que tingui paper de cuina 
al damunt. 
En calent, pintes cada sfenj (dònut) amb melmelada. 
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També hi espolses una mica de coco ratllat. 
Quan s’hagin refredat ja estan a punt per menjar. 
 
Fatiha Barnoussi 
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Te amb menta 
 
 
Ingredients per a 8 persones: 
2 l d’aigua 
1 manat de menta fresca 
8 cullerades de sucre 
1 cullerada de tei  
 
Elaboració: 
Escalfes l’aigua fins que bulli. 
Mentrestant aboques la menta, el sucre i el tei en una tetera. 
Hi afegeixes l’aigua bullent. 
Escalfes la tetera a foc lent durant 5 minuts. 
Ho deixes refredar una mica i ja ho pots servir. 
 
Suggeriment: 
El tei, o matapoll, el pots comprar a qualsevol carnisseria 
marroquina. 
 
Ettalhaoui Ayada 
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Torradetes de Santa Teresa 
 
 
Ingredients: 
1 barra de pa (millor si és del dia abans) 
2 gots de llet 
2 ous 
1 o 2 gotets d’anís 
Oli per fregir 
 
Elaboració: 
Talles el pa a llesques. 
En un plat poses la llet i l’anís. 
En un altre plat aboques els ous, batuts. 
Mulles cada llesca primer amb la llet i l’anís i després amb els ous. 
Les fregeixes en una paella amb oli ben calent. 
Quan les llesques estiguin ben daurades, les retires del foc. 
 
Suggeriment: 
Serveixes les torrades amb sucre o mel. 
 
Maura Sánchez 
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Trufes de xocolata i coco 
 
 
Ingredients: 
150 g de xocolata negra per a postres 
140 g de llet condensada 
100 g de coco ratllat  
2 cullerades de coco ratllat per a la decoració 
 
Elaboració: 
Poses la llet condensada i el coco ratllat en una olla. 
Ho escalfes tot a foc molt lent. 
Quan la llet estigui molt líquida retires l’olla del foc. 
Deixes refredar la massa resultant durant una estona. 
Un cop freda l’embolcalles amb un paper film i la reserves a la 
nevera durant 4 hores. 
Passada aquesta estona fas petites boles amb la massa. 
Les reserves de nou a la nevera o al congelador perquè estiguin ben 
fredes. 
Mentrestant parteixes la xocolata i la fons al bany maria. 
Arrebosses les trufes amb la xocolata resultant. 
Hi aboques coco ratllat pel damunt i ja estan llestes per menjar. 
 
Jenni Rodà 



 

 

 

 




