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Presentació
Un llibre de receptes té alguna cosa màgica. En les seves pàgines
apareixen, línia rere línia, una sèrie d’ingredients naturals que,
segons com els barregem i els cuinem, arriben a convertir-se en
uns plats que, a més d’alimentar-nos el cos, ens complauen
l’esperit.
El que avui us presentem té, a més, la màgia de ser un llibre
coral, realitzat per un conjunt d’homes i dones que han participat
en la 7a i la 8a Mostra de Cuines Obreres de CCOO de Catalunya
dels anys 2005 i 2006. Una Mostra que té lloc durant la Setmana
Cultural del 1r de Maig i que està organitzada conjuntament pel
Centre de Formació d’Adults Manuel Sacristán i pel Servei
Lingüístic del nostre sindicat.
Entre les receptes, hi trobareu plats molt elaborats, d’altres que
són bastant fàcils de preparar, alguns que tenen un origen remot
en la nostra terra, i, encara, alguns altres que ens arriben d’arreu
del món. També veureu que hi ha plats que són més humils i que
es poden menjar cada dia i d’altres que es reserven exclusivament
per als dies de festa. Finalment comprovareu que hi ha algunes
receptes que són realment equilibrades, mentre que d’altres són
un pèl més estrafolàries. Sigui com sigui, tots aquests plats, amb
característiques tan diferents entre ells, es van poder tastar el
dia de la Mostra.
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Al voltant d’una taula llarga, ens apleguem tots els que hem
presentat algun plat, i, així, la Mostra es converteix en una gran
trobada en què, a més de compartir les degustacions de les
receptes elaborades per persones ben diverses, també compartim
les nostres experiències, les nostres inquietuds, les nostres
alegries, les nostres aspiracions... En definitiva, la nostra vida. És
una imatge que representa força bé l’esperit solidari i
internacionalista que el sindicalisme celebra el 1r de Maig.
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Finalment, només falta donar les gràcies a tots els que han
participat d’alguna manera o altra en aquesta Mostra de Cuines.
I és que amb la presentació de les vostres receptes heu fet
possible l’edició d’aquest llibre, que, segurament, facilitarà als
lectors l’oportunitat de gaudir de la màgia de la cuina.

Rosa Sans i Amenós
Secretària de Formació i Cultura de CCOO de Catalunya
Barcelona, maig de 2007
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Braç de gitano de patata
Ingredients
Patates
Pebrot vermell
Anxoves
Ous
Enciam
Pernil dolç
Pernil salat
Botifarra blanca
Fuet
Tonyina

Preparació
Peles les patates.
Les bulls.
En una altra olla, bulls els ous.
Talles els ous, el pernil dolç, el pernil salat, la botifarra blanca,
el fuet i la tonyina a trossos per fer el farciment.
Aixafes les patates quan encara estiguin calentes.
Les estens sobre un drap.
A dins hi poses el farcit.
Ho enrotlles.
Poses el braç en una safata.
El pintes amb el rovell d’un ou.
El decores amb les anxoves, el pebrot vermell i l’enciam tallats a trossos.

Suggeriment
El pots menjar a temperatura ambient o fresc de la nevera. És un
plat ideal per a l’estiu, sobretot quan tornes de la platja.
Rosa Sans
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Bunyols de bacallà
Ingredients
400 g de bacallà
1 llauna de cervesa
2 o 3 alls
Julivert
Farina

Preparació
Dessales el bacallà i el talles a trossos petits.
Poses els trossos en un bol.
Hi afegeixes la cervesa.
Ho tritures fins que quedi una pasta fina.
A banda, fas una picada amb l’all i el julivert.
L’aboques al bol.
Hi afegeixes la farina a poc a poc.
Escalfes oli en una paella i quan estigui calent hi vas posant
cullerades de la pasta.
Quan els bunyols estiguin cuits, els poses en un colador
o en un paper absorbent perquè no quedin tan greixosos.

Suggeriment
Quan fregeixis els bunyols no en posis molts de cop a la paella
perquè, si no, es cremen per fora però no queden cuits per dins.
Joan Cánovas
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Calamars farcits
Ingredients per a 4 persones
½ l de brou de peix
10 calamars (amb les potes)
1 pebrot vermell
1 pebrot verd
1 pastanaga
1 ou dur
Tomàquets
Cebes
Pèsols

Preparació
Fregeixes el pebrot vermell, el pebrot verd, les potes dels calamars,
les pastanagues i l’ou dur.
Hi afegeixes una mica de julivert.
Farceixes els calamars amb aquesta barreja.
Els tanques amb un escuradents.

Salsa d’acompanyament
Fregeixes els tomàquets i les cebes.
Hi afegeixes el brou de peix.
Després, hi tires els pèsols.
Hi poses els calamars durant 25 minuts.
Fátima Moreno
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Canapès de formatge
de cabra, melmelada
de tomàquet i avellanes
Ingredients
1 capsa de torradetes de pa
200 g de formatge de cabra
50 g de melmelada de tomàquet
150 g d’ametlles torrades

Preparació
Poses un tros de formatge de cabra al damunt de cada torradeta.
Hi afegeixes una mica de melmelada de tomàquet i una avellana.

Suggeriment
Aquests canapès també es poden fer amb ametlles o amb qualsevol
altre tipus de fruita seca.
Sabina Paret
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Cargols a la mallorquina
Ingredients
¾ kg de cargols bovers
¼ kg de tomàquets madurs
Alls
Cebes
Sobrassada de Mallorca una mica picant
Farigola

Preparació
Rentes els cargols.
Els tires dins l’olla quan l’aigua encara estigui bastant tèbia.
Els bulls durant 45 minuts amb farigola.
Els treus del foc.
Reserves una mica de l’aigua de la cocció per a la salsa.

Salsa d’acompanyament
Sofregeixes l’all, la ceba, els tomàquets i la sobrassada.
Hi tires l’aigua que tenies reservada.
Hi afegeixes els cargols.
Ho escalfes abans de menjar-ho.

Suggeriment
Es recomana acompanyar-los amb un vi del Priorat, tipus Gratallops
o Cabacés.
Lluís Filella
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Cazuela extremeña
Ingredients per a 4 persones
½ kg de patates
4 talls de bacallà
4 ous
Ametlles
Oli d’oliva
Farina
Sal
All
Julivert

Preparació
Poses el bacallà en remull durant 24 hores.
Quan ja ha tret bona part de la sal, l’arrebosses i el fregeixes.
Bulls els ous i, una vegada siguin durs, els talles a rodanxes.
Les patates també les talles a rodanxes, aproximadament
d’1 cm de grossària.
Una vegada llestes, les arrebosses amb ou i les fregeixes.
Agafes una cassola i a sota hi col·loques una capa de patates,
a sobre una altra de bacallà i, al damunt de tot, una d’ous durs.
En un morter fas una picada d’ametlles, all i julivert.
Després, afegeixes aigua a la picada (fins a la meitat del morter).
Tires la picada al damunt dels ous.
Ho deixes coure, a foc lent, durant 5 minuts.
Feli Castellano
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Coca de recapte
Ingredients
300 g de farina
50 g de llard
20 g de llevat premsat
50 g d’oli d’oliva
1 culleradeta de sal
Verdures variades cuites

Preparació
Poses la farina, l’oli, el llevat i la sal en un recipient.
Els barreges i els treballes bé.
Quan la pasta estigui llesta, l’amasses amb un corró.
Untes una safata amb el llard.
Hi aboques la pasta.
Poses la safata al forn, a uns 170 oC, durant 10 o 12 minuts.
Quan la pasta estigui cuita, al damunt hi afegeixes les verdures
que vulguis.
Montserrat Cabo
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Cocotxes
Ingredients per a 4 persones
1 kg de cocotxes
1 cap d’alls
¼ l d’oli d’oliva
5 cireretes
Sal
Julivert

Preparació
Peles tots els alls.
Els talles en làmines molt fines.
Els fregeixes amb oli d’oliva, juntament amb les cireretes.
Ho treus del foc abans que els alls es daurin.
Neteges les cocotxes.
Les poses, amb la part de la pell cap avall, en la mateixa cassola
que has fet servir per fregir els alls i les cireretes.
Cal que les cocotxes estiguin gairebé cobertes d’oli.
Les cous durant 3 o 4 minuts.
Hi afegeixes julivert trossejat.
Ho treus del foc.
Remenes la cassola perquè vagi sortint la gelatina de les cocotxes.
Les remous unes quantes vegades fins que es refredin una mica.
Hi afegeixes una mica de sal i comproves si és massa picant
o no.
Si ho és, treus les cireretes de la cassola; si no, les hi deixes
fins que aconsegueixis el gust adequat.
Quan les cocotxes estiguin quasi fredes les tornes a posar al foc.
Les remous durant uns 10 minuts.
Antonio Pejenaute
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Crestes casolanes
Ingredients per a 4 persones
1 paquet de crestes
2 llaunes de tonyina
2 ous durs
50 g d’olives sense pinyol
1 llauna petita de pebrot vermell
Salsa de tomàquet

Preparació
Talles els ous, les olives i els pebrots a trossos petits.
Ho barreges amb la tonyina.
Tires salsa de tomàquet a la mescla.
Farceixes les crestes.
Les fregeixes en una paella amb oli ben calent.
Lorenzo Berrio

21

cuines obreres 2007
comissions obreres

Crestes de tonyina amb pinyons
Ingredients per a 4 persones
1 pebrot verd picant
½ ceba tallada
1 all picant
4 tomàquets pelats, sense llavor i triturats (o una llauna
de tomàquet triturat)
2 llaunes de tonyina
1 ou dur
15 g de pinyons
Oli d’oliva
Sal
1 paquet de pasta de crestes (16 unitats)

Preparació
Piques la ceba, l’all i el pebrot a daus.
Els poses dins d’una paella amb oli d’oliva ben calent.
Ho vas removent.
Hi afegeixes els pinyons i els tomàquets triturats.
Ho continues remenant.
Hi tires la tonyina escorreguda i l’ou dur tallat a trossos ben petits.
Deixes que es vagi coent a foc lent durant 5 minuts.
Hi poses la sal i ho deixes reposar.
Col·loques la barreja d’ingredients dins les pastes de crestes.
Les doblegues i les tanques, fent pressió amb una forquilla
en els extrems.
Poses les crestes en una paella (cal vigilar-les perquè es cremen
de seguida).
Les retires del foc i les deixes una estona amb un paper assecant
perquè treguin l’oli.
Mònica Vivancos
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Daus de formatge i codonyat
Ingredients
Formatge Idiazabal
Codonyat

Preparació
Talles el formatge a daus.
Talles el codonyat a daus.
Col·loques un dau de formatge i, a sobre, un dau de codonyat.
Els punxes amb un escuradents per poder-los agafar.
Fina Niubó
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Empanada de bacallà
Ingredients
500 g de farina
20 g de llevat
500 g de bacallà dessalat
1 got petit d’oli
50 g de llard
2 ous
3 cebes grosses
1 cullerada de pebre vermell
Pebrot vermell (rostit o en llauna)
3 tomàquets madurs i pelats
Pebre vermell
¼ l d’oli

Preparació
Poses la farina en un recipient però la part del centre la deixes buida.
En aquest buit hi aboques l’oli, la mantega, un ou, el llevat,
un polsim de sal i una mica d’aigua tèbia.
Ho amasses tot.
Ho deixes reposar durant 1 hora.
Mentrestant, esmicoles el bacallà i el poses en una olla.
Talles els tomàquets i la ceba a trossos petits.
Ho fregeixes amb oli ben calent i hi afegeixes una mica de pebre vermell.
Quan està llest ho tires tot dins l’olla on hi ha el bacallà.
Ho remous bé.
Agafes la pasta, ja reposada, i l’estires.
A la part de baix hi poses el farciment i el pebrot vermell a trossos.
Ho tapes amb l’altra part de la pasta.
Pintes l’empanada amb la barreja del rovell d’un ou i un raig d’oli
La poses al forn fins que estigui cuita.
Carmen Ferreiro
24
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Filets de sardines de la costa
Ingredients
Sardines de la costa
Oli d’oliva verge
Pebre negre

Preparació
Treus les escates de les sardines amb un ganivet.
Els talles el cap i les obres per la meitat.
Neteges les tripes a raig d’aixeta (això també serveix perquè
marxi la sal que tenen per conservar-se).
Estires l’espina.
Fas filets.
Ho poses en una safata amb oli d’oliva verge i amb pebre negre.
Ho deixes una bona estona perquè s’adobin.

Suggeriment
Pots acompanyar les sardines amb pa amb tomàquet,
unes quantes olives assaonades i raïm.
Rosa Sans
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Guacamole a l’estil panchita
Ingredients
4 alvocats
2 cullerades de suc de llimona
2 cullerades d’oli d’oliva
2 cullerades de tabasco
2 cullerades de salsa Perrins (salsa anglesa)
½ ceba
3 tomàquets petits
1 rovell d’ou (pot estar bullit)
Sal

Preparació
Piques la ceba i els tomàquets, que han d’estar pelats i sense llavors.
Ho poses en un recipient.
Hi afegeixes l’oli d’oliva, el tabasco, la salsa Perrins
i el rovell d’ou.
Ho sales.
Ho deixes reposar durant 1 hora.
Mentrestant, peles els alvocats.
Els talles a trossos ben petits, els aixafes amb una forquilla
i els tires el suc de llimona.
Ho remenes fins que obtinguis una pasta ben homogènia.
Hi afegeixes els ingredients que has deixat reposant.
Ho poses a la nevera.

Suggeriment
Normalment s’acompanya amb nachos, que estan fets de blat
de moro.
Mònica Vivancos
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Locro
Ingredients
½ kg de carn de vedella
2 tasses de blat de moro
100 g de cansalada viada i de pell de porc
100 g de tripes netes
1 peu de porc
1 porro
1 pebrot vermell
¼ kg de carbassa
3 cebetes
2 cullerades de pebre vermell
1 cullerada de comí en gra
1 cullerada de matafaluga en gra
Sal
Llard

Preparació
La nit anterior, poses el blat de moro en remull.
L’escorres.
El bulls en una olla amb força aigua.
Hi afegeixes el peu i la pell de porc i la cansalada viada, tot tallat
a trossos.
Al cap d’1 hora, hi tires les tripes i la resta de la carn,
també a trossos.
Ho bulls durant 15 minuts.
Vas traient l’espuma que es vagi fent a la superfície de l’olla.
A part, trosseges la carbassa.
.../...
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.../...
L’afegeixes a l’olla, juntament amb la sal, el comí i la matafaluga.
Poses una mica més d’aigua a l’olla perquè es cogui millor però
sense que quedi gaire espès.
Ho deixes coure una mica més durant 1 hora.
Ho vas removent de tant en tant.
Per una altra banda, ofegues les cebetes dins del llard bullent.
Hi afegeixes el pebrot vermell i el porro, tallat a tires fines,
vigilant que no es cremin.
Hi afegeixes un raig d’aigua freda.
Ho vas remenant perquè el pebre vermell no quedi al fons.
Aboques aquest greix vermell, juntament amb les cebetes,
sobre el locro quan vulguis servir-lo.
Carmen González
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Mousse de tonyina
Ingredients per a 6 persones
200-250 g de tonyina
4 ous
2 cullerades de salsa de tomàquet
400 g de crema de llet o de llet evaporada
Mantega

Preparació
Poses la tonyina, els ous, la salsa de tomàquet i la crema de llet
en un recipient.
Ho tritures tot amb la batedora.
Untes un motlle amb mantega.
Hi aboques tots els ingredients.
Ho poses al forn uns 20 minuts.
Per saber si ja està cuit, ho punxes amb una forquilla.
Si la forquilla surt eixuta vol dir que la mousse ja està llesta.
La deixes refredar i, després, la treus del motlle.
Carmen García
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Panets holandesos
Ingredients
2 paquets de panets
2 iogurts
1 capsa de formatge per untar amb gust de salmó
1 pot de cogombrets
1 pot d’olives
Tàperes

Preparació
En un bol poses els iogurts i el formatge.
Hi afegeixes els cogombrets, les tàperes i les olives.
Ho tritures.
Omples els panets amb aquesta pasta.
Tere Ribatallada
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Paté de faves tendres
Ingredients per a 4 persones
600 g de faves tendres
4 cullerades d’oli d’oliva
6 fulles de menta
Sal

Preparació
Rentes les faves.
Les talles sense treure’ls la pell.
Les poses en una paella amb aigua, evitant que cobreixi les faves.
Hi afegeixes les fulles de menta i l’oli.
Ho fas bullir.
Després, ho fregeixes.
Hi tires una mica de sal.
Finalment, ho tritures.

Suggeriment
Aquest paté se serveix acompanyat de torrades o de bastons
de pa, o bé amb verdures crues com ara pastanagues, pebrots
vermells o cogombres.
Juan Pérez

31

cuines obreres 2007
comissions obreres

Peix adobat
Ingredients per a 3 persones
1 kg de verats
Orenga
Vinagre
Comí
Pebre vermell
All

Preparació
Talles els verats a trossos.
Els sales.
Els poses dins una plàtera fonda.
Hi tires força orenga, una mica de comí, un raig de vinagre,
els alls tallats petits i el pebre vermell.
Hi afegeixes aigua fins que el peix quedi cobert.
El deixes macerar unes 12 hores, com a mínim, perquè agafi
el gust.
Després, l’escorres.
El fregeixes en una paella amb oli abundant.
Nieves Gil
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Pimpi rana (amanida
murciana)
Ingredients per a 4 persones
8 o 10 tomàquets mitjans
2 ous durs
1 ceba de Figueres
50 g d’olives negres
1 llauna de tonyina

Preparació
Poses els tomàquets dins d’una malla.
Durant 30 o 40 segons els deixes dins d’una olla amb aigua
bullent.
En treure’ls, els talles a trossos i els col·loques en un recipient
de vidre.
Cal que els tomàquets estiguin ben premsats.
Tapes el recipient i el poses al bany maria entre 20 o 30 minuts.
Quan estigui fred, ho deixes dins de la nevera perquè es conservi
més bé.
Després, hi barreges els ous i la ceba (tot tallat a trossos petits),
les olives i la tonyina.

Suggeriment
Per fer aquesta amanida es poden usar molts altres ingredients,
segons el gust de cadascú.
Sergio Maneus
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Pinya de formatges
Ingredients
300 g de formatge semicurat
250 g de formatge blau
250 g de formatge emmental
125 g de formatge per untar
125 g de mató
2 cullerades de conyac
50 g de nata
Suc d’1 llimona
1 all
Pebre
Pebre vermell dolç
Olives farcides de pebrot

Preparació
En un recipient poses el conyac, el suc de llimona, l’all i el pebre.
Ho tritures.
Ho escalfes una mica sense que arribi a bullir.
Hi afegeixes el formatge semicurat, el blau, l’emmental, el d’untar
i la nata.
Ho tritures de nou, fins que quedi una pasta ben homogènia
(una bona manera d’aconseguir-ho és posar la pasta al bany
maria durant uns minuts, i que no passi dels 70 oC, mentre
la tritures).
Poses la pasta en una bossa de plàstic alimentària.
La deixes a la nevera, dins un recipient cilíndric.
Quan han passat 4 hores la treus de la nevera.
Amb les mans humides dónes forma de pinya a la pasta.
.../...
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.../...
T’impregnes les mans de pebre vermell i fregues la pinya
fins que agafi color.
Amb la punta d’un ganivet dibuixes rombes a la pinya
per simular-ne la pell.
Talles les olives farcides en rodanxes petites.
Poses un tall d’oliva a l’interior de cada rombe.
Finalment, hi col·loques les fulles de la pinya natural.

Suggeriment
Ho serveixes acompanyat de torrades i d’un bon vi.
Miquel Fitó
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Pit de pollastre arrebossat
amb avellanes
Ingredients per a 4 persones
Pit de pollastre
100 g de farina
75 ml de llet
2 ous
Avellanes
Sal
Pebre

Preparació
Fileteges el pit de pollastre.
En un bol poses la farina, la llet, els ous, les avellanes trinxades,
la sal i el pebre.
Ho remenes tot fins que quedi una pasta més o menys homogènia.
Arrebosses els talls de pit de pollastre amb aquesta pasta.
Ho fregeixes en una paella plena d’oli ben calent.

Suggeriment
A part de fer-ho amb avellanes també pots optar per alguna altra
fruita seca, com per exemple les ametlles.
Carmen Rocher
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Pollastre amb pinyons
Ingredients
1 pollastre tallat a trossos
3 pebrots verds
2 tomàquets madurs (sense pell)
2 alls
100 g de pa ratllat
Pinyons
Sal
Pebre
½ got de vi blanc
2 pastilles de brou
Espècies al gust (farigola, julivert, alfàbrega, orenga, llorer...)

Preparació
Poses el pollastre en una cassola no gaire fonda
(millor si és de fang i que pugui anar al forn).
Talles els pebrots i els tomàquets a la juliana.
Els afegeixes a la cassola, juntament amb els alls i els pinyons.
Hi poses, també, la sal, el pebre i les espècies que vulguis.
Ho regues amb un raig d’oli.
Hi tires el pa ratllat.
Ho remenes tot amb una pala de fusta.
Ho cous al forn, a 180-200 oC, uns 20 minuts.
Mentrestant, dissols les pastilles de brou en ½ l d’aigua.
Ho afegeixes al pollastre.
També hi aboques el got de vi blanc.
Ho deixes coure entre 15 i 20 minuts més.
Montserrat Santoyo i Emilio Torres
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Popets amb ceba
Ingredients
1 ½ kg de popets
4 o 5 cebes grosses
1 o 2 fulles de llorer
Julivert
1 cullerada de salsa de tomàquet
4 alls
Aiguardent o brandi

Preparació
Poses els popets en una cassola.
Els cous a foc lent perquè perdin l’aigua que tenen.
Guardes tota aquesta aigua en un recipient a part.
Reserves els popets.
Talles les cebes a trossos ben petits.
Les fregeixes juntament amb la salsa de tomàquet, el llorer,
el julivert, els alls i un raig d’aiguardent.
Quan aquesta mescla encara no estigui gaire rossa, hi afegeixes
els popets.
Finalment, tires l’aigua que tenies reservada perquè s’acabi
de coure.
Antonio Pejenaute i Josep Rius
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Rotlles d’estiu a l’estil
de la tia Pepita
Ingredients per a 6 persones
6 llesques de pernil dolç
1 pot de pinya en almívar
100 g de formatge ratllat
200 g de nous
3 o 4 cullerades de maionesa (millor sense all)

Preparació
Talles les rodanxes de pinya i les nous a trossos petits.
Ho barreges amb el formatge i, després, amb la maionesa.
Ho poses dins de cada llesca de pernil i ho enrotlles.
És millor que les llesques de pernil siguin una mica gruixudes.
Ho deixes a la nevera.

Suggeriment
Una manera de servir els enrotllats és sobre un llit de fulles
d’enciam.
Trini Rovira
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Rotlles dolços i salats
Ingredients
5 llesques de pernil dolç, no gaire primes
1 capsa de formatge per untar
24 prunes confitades sense pinyol
48 ametlles torrades

Preparació
Farceixes amb dues ametlles torrades cada una de les prunes.
Estires les llesques de pernil dolç.
Untes cada llesca amb el formatge.
Poses les prunes confitades dins de les llesques de pernil.
Les embolcalles sobre si mateixes, fins que quedin amb una forma
semblant a una salsitxa.
Les emboliques, per separat, en paper transparent.
Les congeles.
Quan te les vulguis menjar, les treus del congelador uns 15 minuts
abans.
Les talles a trossos petits, més o menys d’1 centímetre,
quan encara estiguin mig congelades.

Suggeriment
És important seguir aquest ordre, perquè si els rotlles es tallen
abans de congelar-los no quedaran bé.
Sabina Paret
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Tarta pascualina de carn
Ingredients
350 g de carn picada (de vedella o mixta)
2 làmines de pasta de full
3 ous
1 ceba gran
1 llauna petita d’olives verdes sense pinyol
1 llauna petita de pebrots del piquillo
Oli d’oliva
Sal
Pebre
Orenga

Preparació
Poses oli en una paella.
Quan estigui calent hi tires la carn picada.
Una vegada la carn ja estigui una mica cuita, hi tires la ceba
tallada a trossos ben petits.
Ho remenes una mica.
Ho tapes i deixes que es cogui a foc lent.
Mentrestant, fas bullir els ous.
Quan la carn i la ceba ja estiguin una mica daurades hi afegeixes
els pebrots del piquillo, tallats en làmines no gaire fines.
Ho condimentes amb la sal, l’orenga i el pebre al gust.
Ho treus del foc.
Hi tires les olives verdes tallades per la meitat i els ous, també
tallats a trossos.
Ho barreges tot.
Si és necessari, ho tornes a condimentar.
.../...
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.../...
En una plàtera rodona, no gaire alta i que pugui anar al forn,
hi poses paper de cuina en l’interior perquè la pasta no s’enganxi.
Col·loques la pasta de full dins de la plàtera.
Amb una mica d’aigua mulles els extrems de la pasta
amb els dits.
Punxes tota la base de la pasta amb una forquilla.
Seguidament, bolques el farciment a dintre.
Poses l’altra làmina al damunt, com si fos una tapa.
La tanques fent pressió amb els extrems de les dues làmines
perquè s’adhereixin.
Fas un mena de sanefa als costats, bé amb els dits, bé amb
una forquilla.
Una vegada tapada l’empanada, també la punxes per sobre
amb la forquilla.
Ho poses a dins al forn, a 200 oC, durant uns 20 o 30 minuts.

Suggeriments
Si vols fer una presentació més bonica, passes un pinzell
amb rovell d’ou a la part de sobre.
És important deixar refredar l’empanada per poder treure’n
el paper i poder tallar-la amb facilitat.
María Cristina Montiel
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Tarta pascualina de verdures
Ingredients
Per a la pasta:
300 g de farina
70 g de mantega
1 ou
2 cullerades d’oli
Sal fina
Per al farciment:
1 kg d’espinacs
100 g de formatge ratllat
2 cullerades de pa ratllat
½ tassa d’oli
4 ous
Sal fina
Pebre
Nou moscada

Preparació
Col·loques la farina en forma de corona al damunt d’una taula.
Al mig hi poses la mantega, l’oli, l’ou, un polsim de sal i una mica
d’aigua.
Ho amasses tot, fins que la pasta quedi llisa i suau, però no gaire
tova perquè llavors és difícil de treballar.
La divideixes en dues parts i la deixes reposar.
Per al farciment, poses els espinacs (prèviament cuits, escorreguts
i trossejats), el pa ratllat, el formatge ratllat, els ous, l’oli, la sal,
el pebre i la nou moscada dins d’una tassa.
.../...
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.../...
Ho barreges bé i ho deixes reposar.
Després, amasses les dues parts de la pasta.
Les deixes ben fines i amb forma circular.
Untes un motlle amb mantega i hi poses una mica de farina.
Hi col·loques una part de la pasta i, al damunt, tot el farciment.
Fas dos o quatre forats petits en el farciment.
En un d’ells, hi trenques un ou.
Espolses una mica de formatge ratllat sobre el farciment.
Cobreixes el farciment amb l’altra part de la pasta mentre formes
doblecs amb els laterals.
Ho pintes amb un ou batut.
Ho poses al forn a temperatura moderada, entre 100 i 130 oC.
Ho retires quan ja estigui daurat.

Suggeriments
Al farcit també s’hi pot afegir una ceba, un pebrot vermell
i bledes i saltar-los en 4 cullerades d’oli a foc moderat.
Aquest plat, com que és un entrant, tant pot servir-se fred
com calent.
Alícia Freda
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Truita de bacallà
Ingredients
½ kg de bacallà
1 manat de cebes tendres
3 o 4 ous
1 grapat de julivert

Preparació
Talles les cebes.
En una paella les fregeixes i les ofegues.
Hi afegeixes el bacallà i el julivert.
Ho continues fregint vigilant que no quedi ressec.
Bats els ous i els hi tires.
Quan la truita comença a estar cuita per un costat, la tombes
amb un plat.
Quan l’altre costat també està cuit, la retires de la paella.

Suggeriment
És un plat que es pot servir fred o calent.
Tere Ribatallada i Presen Granada
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Truita de la senyora Maria
Ingredients
300 g de mongetes seques cuites
200 g de cansalada viada
200 g de botifarra blanca
¾ kg de patates
5 ous

Preparació
Talles les patates, la cansalada viada i la botifarra blanca
a trossos petits.
Poses tots aquests ingredients, juntament amb les mongetes
seques cuites, en una paella al foc.
Ho deixes coure a foc lent.
En un bol, bats els ous.
Quan estiguin ben batuts, els afegeixes a la paella.
Novament, ho deixes coure a foc lent.
Quan estigui bastant daurat, ho gires i ho deixes coure
per l’altre costat.
Josep Giménez

46

cuines obreres 2007
comissions obreres

Sardines en escabetx
Ingredients
Sardines
Alls
Oli
Vinagre negre
1 got de vinagre blanc
Pebre
Orenga
Llorer
Pinyons
Pipes salades pelades

Preparació
Neteges les sardines, els treus el cap i les fregeixes.
En una altra paella, fregeixes els alls.
Després hi afegeixes la salsa chimichurri, uns quants pinyons
i unes quantes pipes.
Quan tot ja comença a estar una mica daurat, hi afegeixes
el vinagre blanc.
Poses una mica d’aquest suc en una safata.
Hi col·loques les sardines per capes.

Suggeriments
La salsa chimichurri, que és típica de l’Argentina i Uruguai,
es fa amb oli, vinagre, pebre, llorer i orenga.
Les sardines són més gustoses quan fa uns quants dies
que estan fetes.
Carme Laporta

47

cuines obreres 2007
comissions obreres

Vinigret
Ingredients
250-300 g de mongetes seques
250-300 g de cogombres agredolços
2 remolatxes
2 patates
2 pastanagues
1 ceba
Oli verge
Sal
Pebre

Preparació
Bulls les remolatxes, les patates, les pastanagues, els cogombres,
la ceba i les mongetes seques.
Quan ja estigui llest, peles totes les verdures i les talles a quadrets.
Les barreges amb les mongetes.
Hi afegeixes l’oli, la sal i el pebre al gust.
Larysa Khachaturyants
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Braç de gitano
Ingredients per a 6 persones
100 g de sucre
100 g de farina
400 g de nata líquida per muntar
3 ous
Mantega
Llevat
Pell de llimona ratllada

Preparació
Bats els rovells dels ous, el sucre i la ratlladura de llimona.
Hi vas afegint la farina barrejada amb el llevat.
Per una altra banda, bats les clares fins que quedin
a punt de neu.
Després, les ajuntes amb la resta de la pasta amb molta cura.
Agafes un paper vegetal de la mida de la safata que ha d’anar
al forn.
L’untes amb mantega i hi estens tota la pasta al damunt.
Cal que deixis una mica de paper sense pasta en cada un
dels extrems per poder treure el braç de gitano més còmodament.
Ho cous al forn, a 200 oC, durant 8 minuts.
Ho treus del forn i ho tapes amb un drap blanc.
Ho gires i retires el paper.
L’enrotlles abans que es refredi.
Hi poses la nata muntada al damunt i hi espolses una mica
de sucre (millor si és glacé).
Carmen Escribano
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Bunyols amb figa
Ingredients per a 6 persones
500 g de farina
25 g de llevat
200 g de figues
Sucre

Preparació
En un recipient poses el llevat.
Hi dissols ½ l d’aigua tèbia.
Hi afegeixes la farina a poc a poc.
Remenes bé la pasta.
Després, l’amasses amb les mans.
Recobreixes les figues, una a una, amb la pasta.
Les fregeixes amb oli ben calent.
Amb l’ajuda de dues culleres vas donant forma de bola a la pasta.
Una vegada fregides, les arrebosses amb el sucre.
Esther Segura
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Creps de melmelada
Ingredients per a 4 persones
1 pot petit de melmelada
100 g de farina
¼ l de llet freda
1 ou
1 cullerada d’oli de girasol
Mantega
Sucre
Sal

Preparació
Poses en un recipient la llet, la farina, l’ou, l’oli, el sucre i la sal.
Ho bats durant 2 minuts.
En una paella fons la mantega.
Hi aboques la pasta amb un cullerot.
Quan la pasta tingui una mica de color la gires.
Repeteixes aquesta operació fins que tinguis vuit creps.
Les farceixes amb melmelada.
Les doblegues.
Hi tires un polsim de sucre pel damunt.
Lorenzo Berrio
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Freixos
Ingredients
6 ous
250 g de farina
1 l de llet
1 sobre de llevat
Sucre

Preparació
Bats els ous.
Hi afegeixes la llet, la farina i el llevat.
Ho continues batent.
Amb un cullerot agafes porcions de pasta.
Les aboques, d’una a una, en una paella amb oli ben calent.
Quan estiguin fregides, hi espolses una mica de sucre.
Milagros González
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Gachas de la abuela
Ingredients
2 gots de llet
4 cullerades de farina
½ cullerada d’anís verd mòlt
1 llesca de pa del dia abans

Preparació
Talles la llesca de pa a trossos petits.
Els fregeixes.
Els treus de la paella i els reserves.
En el mateix oli, hi fregeixes la farina a foc lent.
Hi afegeixes l’anís mòlt.
Ho deixes bullir fins que quedi com una beixamel espessa.
Ho retires del foc.
Poses els trossos de pa per sobre.
Ho serveixes ben calent.

Suggeriment
Si t’agrada més dolç, hi pots tirar una mica de mel líquida.
Encarna Rosa
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Kluay Buat Chi
Ingredients per a 4 persones
4 plàtans
250 g de llet de coco
2 cullerades de sucre
½ cullerada de sal

Preparació
Peles els plàtans.
Els talles a trossos petits.
Els poses en un recipient juntament amb la llet de coco,
el sucre i la sal.
Ho bulls durant 2 o 3 minuts.

Suggeriments
Aquest plat es pot servir calent, tebi o fred.
També hi pots posar un polsim de canyella.
Carles Bertran
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Magdalenes
Ingredients
200 g de mantega
200 g de sucre glacé
200 g de farina
4 ous
1 sobre de llevat
Pells de taronja i de llimona
Sal

Preparació
En un recipient poses les pells de taronja i de llimona
(sense la part blanca de dins), el sucre i els ous.
Ho bats.
Ho deixes coure durant uns 15 o 20 minuts.
Hi afegeixes la mantega.
Ho continues batent uns 2 minuts més.
Després, hi poses la farina, el llevat, i un polsim de sal.
Ho tornes a batre durant 3 minuts.
Aboques la pasta en les càpsules de magdalenes
i hi afegeixes una mica de sucre al capdamunt.
Les poses dins del forn, a 180 oC, durant 15 o 20 minuts.

Suggeriment
Aquesta recepta també es pot fer amb sucre i farina integrals.
Tere Ribatallada
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Melmelada de taronja
Ingredients
Pells de taronja
Sucre
1 sobre de gelatina

Preparació
Guardes les pells de taronja que vas menjant (sense la part blanca
de dins) en un recipient a la nevera.
Quan en tinguis bastants, les fas bullir en aigua durant
uns 30 minuts.
Les escorres i les tritures.
Peses les peles de taronja ja triturades i escorregudes i hi afegeixes
la mateixa quantitat de sucre.
Ho bulls durant uns 15 minuts i, sense deixar de remenar-ho,
hi afegeixes un sobre de gelatina.
Ho treus del foc.
Per aconseguir que la melmelada tingui una textura més fina,
la pots batre dins del mateix recipient en què l’has bullida.
Quan sigui tèbia, omples pots de vidre que prèviament has
d’haver bullit per esterilitzar-los.
Els tapes bé i els poses al bany maria uns 10 minuts.

Suggeriments
És recomanable escriure la data en els pots per saber quan
han estat envasats.
Opcionalment, també hi pots afegir pells de llimona.
Carme Laporta
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Melmelada de tomàquet
Ingredients
500 g de tomàquets madurs
400 g de sucre
1 llimona pelada

Preparació
Tritures els tomàquets, sense pell ni llavors, i la llimona pelada.
Els tires en una cassola amb aigua bullent.
Hi afegeixes el sucre.
Deixes que es cogui a foc lent durant força estona.
Ho remenes sovint per evitar que s’enganxi.
Un cop cuit, ho retires del foc.
Quan la melmelada s’hagi refredat, la poses en diferents pots
de vidre i els tapes.
Bulls els pots al bany maria.
Sabina Paret
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Orejas de carnaval
Ingredients
1 kg de farina
4 ous
1 got de vi blanc
1 got d’oli d’oliva
½ got de suc de taronja
Anís
Llevat
Sucre

Preparació
Bats els ous.
Hi afegeixes l’oli d’oliva, el vi blanc, el suc de taronja i el llevat.
Ho barreges tot molt bé.
Hi tires la farina, molt a poc a poc, fins que la pasta
no s’enganxi als dits.
Quan la pasta estigui llesta, la cobreixes amb un drap
perquè es mantingui calenta.
La deixes sobre una taula.
Espolses una mica de farina sobre la taula.
Agafes la pasta a grapats petits.
Fas boles amb la pasta.
Estens les boles a sobre la taula amb un corró
fins que quedin unes làmines molt fines.
Talles les làmines en forma de triangle.
Les fregeixes amb oli molt calent.
Una vegada fregides, escorres bé l’oli.
Les poses en una safata i hi tires una mica de sucre pel damunt.
Marian Bardal i Lupe García
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Pa de pessic
Ingredients
9 ous
9 cullerades de sucre
10 cullerades de farina
1 sobre de llevat

Preparació
Bats les clares dels ous fins que estiguin a punt de neu.
Hi afegeixes els rovells i el sucre.
Ho segueixes batent.
Seguidament, hi tires la farina i el llevat.
Ho escalfes al forn, a uns 200 oC.
Ho vas vigilant i ho retires quan estigui cuit.

Suggeriments
Pots farcir el pastís amb melmelada o xocolata.
Si optes per cobrir la part de fora amb xocolata,
l’has de desfer al bany maria amb una mica d’aigua,
llet i sucre.
Marta Santos
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Pasta frola
Ingredients
450 g de farina
200 g de mantega
500 g de codonyat
4 ous
5 cullerades de sucre
1 culleradeta d’essència de vainilla

Preparació
Col·loques la farina en forma de corona en una taula.
En el forat que hi queda, hi poses l’essència de vainilla, la mantega,
el sucre i tres rovells d’ou.
Ho amasses intentant que la pasta no quedi gaire tova.
Ho estires.
Ho introdueixes en un motlle, prèviament untat amb mantega
i amb una mica de farina.
A part, poses el codonyat, que serà el farcit de la pasta,
en un cassó amb aigua bullent.
El vas desfent amb una forquilla.
Els trossos de pasta que t’han quedat els talles a tires.
Els pintes amb un ou batut i els poses al damunt del codonyat.
Ho poses al forn durant uns 40 minuts.
Alícia Freda
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Pastelón
Ingredients per a 6 persones
Galetes maria
2 l de llet
1 sobre de flam
1 paquet de xocolata desfeta

Preparació
En el fons d’un motlle poses una capa de galetes maria.
Has d’intentar que no et quedin espais sense cobrir.
Per una altra banda, prepares la xocolata desfeta i el flam
per farcir.
Sobre la primera capa de galetes hi poses una capa de xocolata,
després, una de galetes i, a sobre, una altra de flam.
Vas fent capes dels tres ingredients fins que arribis a dalt de tot
del motlle.
Ho poses a la nevera.
Quan estigui prou fred, treus el pastís del motlle.
Per servir-lo, el talles en diverses porcions.
Joan Cánovas
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Pastís d’estiu
Ingredients
15 llesques de pa anglès o de motlle
250 g de tonyina amb oli
400 g de tomàquets
1 enciam
¼ l d’oli d’oliva
2 rovells d’ou
30 g de mantega

Preparació
En un motlle rodó, poses una capa de llesques de pa intentant
que quedi el fons ben cobert.
Amb els tomàquets i l’oli fas una salsa ben espessa.
Amb els rovells d’ou i l’oli fas maionesa.
Escampes la salsa de tomàquet damunt del pa.
A sobre, hi poses la meitat de la tonyina.
Ho cobreixes amb maionesa.
Col·loques una altra capa de pa.
Hi tornes a afegir, per ordre, la salsa de tomàquet, la tonyina
i la maionesa.
Finalment, tanques el pastís amb una altra capa de pa.
Ho deixes dins la nevera unes 6 hores.
Quan estigui fred, ho treus del motlle.
Cobreixes tot el pastís amb maionesa.
Hi poses enciam tallat ben fi per sobre i pels voltants.
Montserrat Cabo
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Pastís de la fortuna
Ingredients
2 gots de farina
½ got d’oli de girasol
1 got de llet
1 got de sucre
1 got de nous o ametlles triturades
125 g de panses
2 ous batuts
1 poma tallada a trossos
1 sobre de llevat
1 culleradeta de canyella
1 polsim de sal

Preparació
En un recipient poses l’oli, la llet, el sucre, la canyella, la sal,
els ous i el llevat.
Ho remenes bé.
Hi afegeixes la farina.
Continues remenant.
Hi aboques la poma, les nous o ametlles i les panses.
Ho tornes a remenar fins que quedi una pasta ben homogènia.
Ho cous al forn, a 180 oC, durant 60 minuts.
Abans que estigui del tot cuit, ho tapes amb paper d’alumini
perquè la part de sobre no es cremi.
Pilar Maín
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Pastís de mató
Ingredients
200 g de mató
3 iogurts
3 ous
6 cullerades de sucre
3 cullerades de farina
1 sobre de llevat

Preparació
Poses tots els ingredients en un bol.
Ho tritures.
Ho aboques en un motlle que pugui anar al forn.
Ho cous, a 200 oC, uns 20 minuts.
Avelina Franco
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Pastís de pastanaga
Ingredients
3 gots de pastanaga ratllada
2 gots de farina
1 got d’oli d’oliva
¾ de got de sucre morè
¾ de got de sucre blanc
4 ous
1 got de fruita seca (nous, panses...)
2 culleradetes de canyella
2 culleradetes de llevat
1 culleradeta de vainilla en pols

Preparació
Poses els rovells dels ous en un recipient.
Hi afegeixes la resta d’ingredients.
Ho remenes.
A part, bats les clares fins que estiguin a punt de neu.
Afegeixes les clares al recipient.
Ho tornes a remenar durant una estona.
Cous la mescla al forn, a 180 oC, durant 1 hora.
Patrícia Salvadó
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Pastís de poma
Ingredients
1 got de farina
1 got de llet
1 got de sucre
3 ous
3 pomes grosses

Preparació
Poses la farina, la llet, el sucre, els ous i dues pomes
en un recipient.
Ho tritures tot fins que quedi una pasta ben fina.
Aboques la pasta dins un motlle.
La part de sobre, la decores amb la poma que queda,
tallada en forma de mitja lluna.
Cous el pastís al forn, a 200 oC, entre 15 i 20 minuts.
Avelina Franco
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Pestiños
Ingredients
1 kg de farina
½ l de vi blanc (tipus Jerez, Moriles o Montilla)
¼ l d’oli d’oliva
Oli per fregir
30 g de canyella
30 g de matafaluga
30 g d’ajonjolí
25 claus
Pell d’una taronja
Anís sec
Mel

Preparació
Poses la farina en un recipient.
Hi afegeixes totes les espècies, prèviament torrades i mòltes.
A part, escalfes l’oli d’oliva amb la pell d’una taronja a dintre.
Quan l’oli estigui calent, treus la pell de taronja de la paella.
Afegeixes aquest oli a la pasta.
Ho remenes tot molt bé.
Escalfes el vi i també l’aboques a la pasta.
Treballes la pasta fins que quedi ben homogènia.
Fas boles de pasta en forma de cilindre amb tres costats.
Les fregeixes en oli abundant.
En un altra paella poses la mel, un raig d’anís sec i una mica d’aigua.
Quan estigui calent, hi poses els pestiños a dins perquè s’impregnin.
Els col·loques en una safata i esperes que es refredin abans
de menjar-los.
María del Valle Rosa

69

cuines obreres 2007
comissions obreres

Pie de llimona
Ingredients
6 ous
1 pot de llet condensada (d’uns 700 g)
150 g de mantega
5 cullerades de sucre
Suc de 2 llimones
1 ½ paquet de galetes maria

Preparació
Tritures les galetes.
Les barreges amb la mantega fosa.
Poses la pasta, aplanada, en una plàtera.
En un bol, hi tires els rovells dels ous i la llet condensada.
Ho remenes bé.
Hi afegeixes el suc de llimona.
Tires aquesta crema sobre la pasta.
En un altre bol, hi muntes les clares amb el sucre
fins que quedin a punt de neu.
Cobreixes el pastís amb aquestes clares.
Ho poses al forn, a 180-190 oC, durant uns 20 minuts.
Ho treus del forn i deixes que es refredi.
Després poses el pastís a la nevera.
Paca Atienza
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Plum-cake
Ingredients
240 g de mantega
200 g de sucre (preferiblement de llustre)
300 g de farina de rebosteria
4 ous
80 g d’ametlla en pols
4 g de llevat
2 cullerades soperes de cacau en pols

Preparació
Poses la mantega en un recipient.
Hi afegeixes el sucre i ho remenes.
Després, hi tires els ous.
Ho continues remenant.
Seguidament hi aboques la farina i la pols d’ametlla.
Vas barrejant la pasta, fins que quedi ben homogènia.
Quan la pasta estigui al punt, en retires una quarta part
aproximadament.
La poses en un altre recipient i hi afegeixes cacau en pols.
A part, untes un motlle, si pot ser de mida rectangular, amb mantega.
A la part de sota del motlle hi poses una capa de la pasta sense
cacau, després, tota la pasta que has barrejat amb el cacau
i, finalment, la pasta restant.
Ho poses al forn, a 160 oC, durant 90 minuts.

Suggeriment
Si us agraden les panses o les cireres, també es poden
afegir a la pasta.
Jenni Rodà
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Postres de poma i iogurt
Ingredients
¾ de kg de pomes
250 g de galetes maria
4 iogurts grecs
Mel

Preparació
Tritures les galetes i les poses al fons del recipient.
Ho reserves.
Peles les pomes i les bulls amb canyella.
Les escorres.
Les deixes refredar.
Quan ja estiguin fredes, hi tires els iogurts grecs per sobre.
Hi afegeixes un bon raig de mel per sobre.

Suggeriment
És millor servir-ho en copes individuals perquè així es veuen
els diferents colors i textures.
Fina Niubó
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Quesada
Ingredients per a 8 persones
150 g de sucre
75 g de mantega
250 ml de iogurt natural
120 g de farina
200 ml de llet
3 ous
1 cullerada de canyella
1 cullerada de ratlladura de llimona

Preparació
En un recipient gran hi poses la mantega desfeta, el sucre,
la canyella, la ratlladura de llimona, el iogurt i la farina tamisada.
Barreges bé tots aquests ingredients fins que aconsegueixis
una pasta fina i homogènia.
És millor si ho fas amb una batedora.
Afegeixes els ous, d’un a un, a la pasta.
Després, hi tires la llet lentament.
Ho tornes a batre.
Untes un motlle amb mantega i hi espolses farina.
Hi aboques la pasta i la poses al forn, a 170 oC.
Al cap d’uns 30 minuts treus la quesada del forn i la deixes
refredar.

Suggeriment
Una bona manera de servir-la és acompanyant-la amb gerds.
Ramiro Perea
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Rosquilles fregides
Ingredients
1 ou
1 got petit d’oli
1 got petit d’anís
6 cullerades de sucre
Ratlladura de llimona
1 cullerada de llevat
Sucre
Farina

Preparació
En un bol poses l’ou, l’oli, l’anís, el sucre, la ratlladura de llimona
i el llevat.
Ho remenes.
Afegeixes la farina de mica en mica i sense deixar de remenar
fins que quedi una massa compacta.
Amb les mans, fas petites rotllanes amb la pasta.
Les fregeixes a la paella amb força oli.
A mesura que estan fetes les rosquilles, les ensucres.
Carmen Rocher
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Sorbet de maduixa
Ingredients
1kg de maduixes
½ l d’aigua
6 cullerades de sucre

Preparació
Rentes les maduixes.
Les poses a la batedora.
Hi afegeixes l’aigua i el sucre.
Ho tritures tot.
Ho coles amb un colador de malla molt fina.
Ho poses a la nevera o al congelador.

Suggeriment
Si el sorbet es vol més espès, s’hi pot tirar només ¼ l d’aigua.
Es pot fer el mateix però amb pinya en lloc de maduixes.
Carme Laporta
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Sorbet de pinya al cava
Ingredients
1 pot de pinya
1 ampolla de cava brut

Preparació
Deixes refredar la pinya i el cava.
Poses la pinya, amb el suc, i el cava en un recipient.
Ho tritures fins que quedi tot molt fi.
Ho guardes al congelador durant 1 hora.
Abans de servir-ho, ho remenes.
Miquel Fitó
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Suc de pinya amb llimona
i dry gin
Ingredients
Pinya pelada
3 cullerades de sucre
Suc de 2 llimones
2 gots d’aigua
1 got de dry gin

Preparació
Poses la pinya, l’aigua i el sucre en un recipient.
Ho bats fins que queda tot ben barrejat.
Ho coles.
Hi afegeixes el suc de les llimones i el dry gin.
Ho remenes i ho beus ben fresc.
Carme Laporta
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Torta marmolada
Ingredients
480 g de farina
300 g de sucre
200 g de mantega
100 g de cacau en pols
180 cl de llet
2 ous
1 sobre de llevat
1 cullerada d’essència de vainilla

Preparació
Dins un bol poses el sucre, la mantega i els ous.
Ho bats fins que tinguis una pasta homogènia.
A la pasta, hi incorpores l’essència de vainilla, la farina i la llet.
És important que la farina i la llet els vagis abocant en poques
quantitats i alternadament.
Ho bats novament.
Untes un motlle amb mantega i hi espolses farina.
Quan la pasta és homogènia, la tires en el motlle.
Cal que reservis una part de la pasta, per fondre-la amb el cacau.
Quan la barreja de pasta i cacau ja estigui llesta, la tires al damunt
del que ja hi ha a dins del motlle.
Ho poses al forn durat 25 o 30 minuts.
Alícia Freda
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A
a daus

Tros petit de formatge, pernil, etc.,
habitualment de forma cúbica

en dados

a la juliana

Tallar un aliment a tires de 3 a 5 cm
de llarg i d'1 a 3 mm de gruix

en juliana

a punt de neu

Batre clares d'ou fins a aconseguir
una textura esponjosa i compacta
semblant a la de la neu

a punto
de nieve

aboques

Forma del verb abocar: buidar, vessar

viertes

acompanyar

Adjuntar una cosa a una altra,
considerada la principal

acompañar

adobar

Amanir un menjar amb espècies

adobar/
aderezar

afegeixes

Forma del verb afegir: posar de més,
agregar

añades

aixafes

Forma del verb aixafar: deformar una
cosa per compressió aplanant-la

chafas

alfàbrega

Planta aromàtica, de fulles petites
i de flors blanques o rosades,
que serveix de condiment

albahaca
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A
ajonjolí

Planta conreada per les seves llavors
que serveix de condiment. També es
diu sèsam

ajonjolí

ajuntes

Forma del verb ajuntar: posar dues
coses juntes

juntas

alternadament

Un després de l’altre

alternadamente

all

Espècie fresca o seca

ajo

ametlla

Fruita seca de forma allargada

almendra

anís

Aiguardent de vi aromatitzat amb
l'essència d'anís

anís

anís sec

Aiguardent, el contingut en sucre del
qual és inferior a 20 g/l i la seva
graduació alcohòlica oscil·la entre
35 °C i 50 °C

anís seco

anxova

Seitó adobat amb sal

anchoa

arrebosses

Forma del verb arrebossar: cobrir
amb una capa d’ou batut i farina
o pa ratllat els aliments abans
de fregir-los

rebozas

avellana

Fruita seca de forma arrodonida

avellana
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B
bacallà

Tipus de peix blanc que es pot
conservar salat

bacalao

barreges

Forma del verb barrejar: unir, mesclar

mezclas

bastons
de pa

Barres de pa de forma molt prima
i allargada

colines
de pan

batedora

Aparell emprat en alimentació
per batre productes

batidora

bats

Forma del verb batre: donar cops
repetits sobre una cosa

bates

beus

Forma del verb beure: engolir
un líquid

bebes

beixamel

Salsa feta a base de mantega o llard,
llet i farina

bechamel

blat de moro

Cereal que fa unes espigues grosses
(panotxes) plenes de grans de color
groc. També es diu moresc o blat
dindi

maíz

bledes

Hortalissa de fulles verdes i grosses
que es conrea a l’hort

acelgas
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B
bolques

Forma del verb bolcar: tombar

viertes

brou de peix

Líquid resultant de bullir peix

caldo
de pescado

bullent

Que crema molt

hirviente

bulls

Forma del verb bullir: coure en aigua
molt calenta

hierves
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C
cacau en pols

Gra de la planta de cacau, sec i
cacao
higienitzat, a causa de la deshidratació en polvo

cansalada viada

Part del porc molt greixosa situada
entre la pell i la carn

panceta

canyella

Espècie aromàtica que es presenta
en forma de branca

canela

cap/
cabeça d’alls

Conjunt d’alls

cabeza
de ajos

càpsula
de magdalenes

Motlle, generalment de paper,
que es fa servir per elaborar
magdalenes i altres dolços

cápsula de
madalenas

carbassa

Hortalissa grossa, de forma
arrodonida, amb moltes granes

calabaza

cargol bover

Mol·lusc amb una closca grossa
i de color marró

caracol

cassó

Recipient petit amb mànec

cazo

cassola

Recipient de terrissa o metall,
generalment rodó, més ample
que alt i amb tapadora, que serveix
principalment per guisar

cazuela

ceba

Hortalissa amb una part comestible
anomenada bulb i que té un gust fort
i picant

cebolla

cirera

Fruita arrodonida, de color vermell
fosc, dolça o amarga

cereza
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C
cirereta

Fruit petit i allargat en forma de corn,
intensament picant. També es diu
bitxo o pebrina

guindilla

clara d’ou

Matèria transparent que hi ha al
voltant del rovell de l’ou

clara

cobreixes

Forma del verb cobrir: guarnir, protegir
per sobre

cubres

codonyat

Confitura sòlida de codony

cogombre

Hortalissa verda per fora i blanca
per dins i de forma allargada

dulce de
membrillo /
codoñate
pepino

coles

Forma del verb colar: passar a través
dels porus d’un teixit

cuelas

comí

Fruit aromàtic

comino

cresta

Pasta elaborada amb farina, ous,
mantega i aigua que es pot farcir
amb diferents aliments

empanadilla

cuit/cuita

Forma del verb coure: posar aliments
al foc

cocido

cullera

Estri que serveix per prendre aliments
líquids

cuchara

cullerada

Porció d’una substància que cap
dins una cullera

cucharada

cullerot

Cullera grossa que serveix per
remenar o bé per servir aliments

cucharón
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D
daurat/daurada

Que agafa el color groc de l’or

dorado/
dorada

de tant en tant

Fer alguna cosa per intervals
de temps

de vez
en cuando

desfet/desfeta

Que està fos, reduït a miques

deshecho/
deshecha

dissols

Forma del verb dissoldre: desfer

disuelves

divideixes

Forma del verb dividir: fer parts

divides

doblegues

Forma del verb doblegar: posar
una part d’un objecte sobre una altra
formant-hi angle

doblas

drap

Teixit de llana, fil, seda o cotó

trapo/paño

dry gin

Ginebra preparada per tenir un tast
poc dolç

dry gin
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E
embolcalles

Forma del verb embolcallar: cobrir

envolver

emboliques

Forma del verb embolicar: cobrir,
embolcallar

envolver

enciam

Hortalissa de fulles verdes que és
la base de l’amanida

lechuga

enfarines

Forma del verb enfarinar: cobrir
de farina

enharinas

enganxar-se

Agafar-se

pegarse

enrotlles

Forma del verb enrotllar: envoltar,
encerclar

enrollar

escalfes

Forma del verb escalfar: fer que sigui
calent

calientas

escampes

Forma del verb escampar: estendre,
posar al damunt

esparces

escata

Placa que forma l’estructura exterior
de molts peixos

escama

escorres

Forma del verb escórrer: treure-li
la part líquida

escurres
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E
escuradents

Petit tros de fusta punxegut que
serveix per punxar els aliments
i per escurar-se les dents

palillo

esmicoles

Forma del verb esmicolar: fer miques
una cosa

desmenuzas

espolses

Forma del verb espolsar: tirar, abocar
en poca quantitat

esparces

estens

Forma del verb estendre: estirar,
aplanar

extiendes

estires

Forma del verb estirar: estendre,
aplanar

estiras

espremut/
espremuda

Quan una cosa perd el suc o el líquid
que tenia

exprimido/
exprimida
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F
farceixes

Forma del verb farcir: omplir

farciment

Allò amb què es farceix alguna cosa relleno

farigola

Planta aromàtica que serveix de
condiment

farina

Pólvores obtingudes per la mòlta del harina
gra dels cereals (especialment blat,
i també ordi, sègol, etc.)

farina de galeta

Pa torrat i ratllat

pan rallado

farina
de rebosteria

Tipus de farina pròpia de les
pastisseries

harina de
repostería

fava

Hortalissa que té forma de grans
que van dins d’una beina

haba

figa

Fruita en forma de pera, de pell
morada o verda

higo

fileteges

Forma del verb filetejar: tallar
a trossos fins i prims

fileteas

foc lent/
moderat

Amb poc foc

fuego lento/
moderado
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F
formatge blau

Formatge de pasta tova, que
presenta vetes de floridura de color
blau o verd

queso
azul

formatge
emmental

Formatge elaborat amb llet de vaca,
de pasta dura i compacta i amb grans
forats, originari de la vall suïssa
d'Emmental

queso
emmenthal

formatge
Idiazabal

Formatge elaborat amb llet d'ovella
de la raça latxa, sense barreges
i sense pasteuritzar

queso
Idiazabal

formatge de
cabra

Formatge elaborat exclusivament
a partir de llet de cabra

queso
de cabra

forquilla

Estri que serveix per agafar el menjar
i portar-lo fins a la boca

tenedor

fos/fosa

Quan un sòlid es converteix en líquid

fundido/
fundida

fred/freda

Que està a baixa temperatura

frío/fría

fregeixes

Forma del verb fregir: coure en oli
o en mantega o llard bullent

fríes

fruita seca

Fruita que no cal consumir
immediatament després de la collita

frutos
secos
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G
galetes maria

Mena més corrent de galeta, de forma
plana i rodona, elaborada amb farina,
sucre i poc greix

galletas
maría

ganivet

Estri que serveix per tallar els aliments

cuchillo

gelatina

Brou de carn que, un cop fred, s'ha
espessit i té una consistència tova,
elàstica i transparent

gelatina

gerd

Fruit vermell o groc, semblant a una
móra

frambuesa

gros/grossa

Que té un volum considerable

grande

grossària

Volum

volumen

gruixut/gruixuda

Que té un gruix considerable

grueso/
gruesa

grumoll

Petita massa sòlida que es forma de
vegades en barrejar un sòlid polsós
amb un líquid

grumo
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J
julivert

Planta que serveix per aromatitzar
els plats

perejil

llauna

Envàs metàl·lic d’alguns aliments

lata

llavor

Germen d’alguna cosa

simiente

llesca

Resultat de tallar el pa d’una forma
determinada

rebanada

llest/llesta

Que ja està a punt

listo/lista

llet condensada

Llet higienitzada, concentrada
i amb sucre

leche
condensada

llevat

Massa fermentada que es mescla
amb una altra per fer-la fermentar

levadura

llimona

Cítric groc i ovalat que té un gust àcid

limón

llorer

Arbre les fulles del qual serveixen
per aromatitzar els plats

laurel

L
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M
maduixa

Fruit vermell, carnós i aromàtic

fresa

mantega

Producte de la llet

mantequilla

matafaluga

Planta aromàtica

matalahúva

mató

Aliment sòlid de color blanc que es
fa a partir de la llet i que se sol barrejar
amb sucre o mel

cuajada

mel

Producte natural molt dolç, fluid,
pastós o cristal·litzat, elaborat per les
abelles a partir del nèctar de les flors

miel

mitja lluna

Representació gràfica de la lluna quan
és il·luminada menys de la meitat del
seu disc

media luna

mòlt/mòlta

Reduir alguna cosa a farina

molido/
molida

mongetes
seques

Llavor completament desenvolupada
de la mongetera

habichuela/
judía

morter

Tipus de vas on es trituren
substàncies fragmentades per tal
de polvoritzar-les o reduir-les a pasta

mortero
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M
motlle

Peça on s’introdueix una substància
en forma de pols, de pasta o líquida
per tal que, en passar a l'estat sòlid,
agafi la forma de la cavitat

molde

mulles

Forma del verb mullar: impregnar
d’aigua o d’un altre líquid

mojas

neteges

Forma del verb netejar: treure
la brutícia

limpias

nou

Fruita seca, coberta amb una closca
molt forta, marró i ovalada, que és
la llavor de la noguera

nuez

nou
moscada

Llavor de l'arbre de la nou moscada

nuez
moscada

N
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O
obres

Forma del verb obrir: separar dues
parts juntes

abres

ofegues

Forma del verb ofegar: cuinar a foc
lent amb llard o oli, en un recipient
tapat, abans d'incorporar-hi l'aigua
amb què s'ha d'acabar de coure

rehogas

oliva

Fruit de l’olivera, més o menys
rodonenc, de color i dimensions
molt diverses

aceituna

omples

Forma del verb omplir:
emplenar, carregar

llenas

orenga

Planta aromàtica

orégano

ou dur

Ou bullit

huevo duro
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P
pa anglès/
de motlle

Pa de llarga conservació, quadrat
i de crosta fina i tova, fet amb sucre,
llet en pols i sèrum lacti

pan
americano/
pan
de molde

pala de fusta

Eina per recollir, traslladar o remoure
aliments

pala
de madera

pansa

Raïm assecat

pasa

pasta
de crestes

Pasta molt fina feta de farina i aigua,
cuita en motlle, doblegada sobre si
mateixa per cobrir el farciment

oblea de
empanadilla

pasta de full

Pasta de farina estirada en fulls molt
prims i superposats diverses vegades

hojaldre

pastanaga

Arrel comestible de color carabassa,
gruixuda i nutritiva

zanahoria

pebre

Fruit del pebrer

pimienta

pebre vermell

Condiment en forma de pólvores
obtingudes per la trituració dels fruits
dessecats de la pebrotera

pimentón

pebrot

Hortalissa verda o vermella
que es conrea als horts

pimiento
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P
pelat/pelada

Que no té pell

pelado/
pelada

pell

Allò que recobreix la superfície
d’un aliment

piel

pernil dolç

Pernil de porc, desossat,
assaonat i cuit

jamón
dulce/
en dulce

pèsol

Llegum petit, rodó i verd

guisante

pessic

Quantitat que cap entre el dit
índex i el dit gros

pellizco

peu de porc

Part terminal de cadascuna
de les potes d'un porc

manita
de cerdo

pinyó

Llavor del pi

piñón

pinyol

Llavor d’una fruita

hueso

piques

Forma del verb picar: tallar
a trossos petits

picas

pit de pollastre

Au de corral

pechuga
de pollo

plàtera

Plat de forma ovalada

fuente

polsim

Una mica

pizca
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P
poma

Fruita de gust dolç o àcid més
o menys rodona

manzana

popet

Mol·lusc de cap rodó, amb vuit braços
i amb tinta

pulpito

porció

Part d’alguna cosa

porción

porro

Hortalissa de la família de les cebes

puerro

poses

Forma del verb posar: col·locar

pones

pot

Vas, generalment cilíndric, més alt
que ample, per guardar-hi coses

bote

prim/prima

Que té poc gruix

fino/fina

pruna
confitada

Fruit arrodonit, amb la pell llisa,
vermell, groc o verd, conservat
en sal i vinagre o dissolent-ne
el suc natural en sucre

ciruela
confitada

punxes

Forma del verb punxar: clavar

pinchas
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R
raig

Líquid resultant de sortir d’un líquid
acanalat

chorro

raïm

Fruita de diversos colors, amb pellofa,
polpa i unes quantes llavors

uva

ratllat/
ratllada

Que està a trossets perquè s’hi ha
passat una superfície rasposa
o una ratlladora

rallado/
rallada

refredar

Fer perdre la calor

enfriar

remenes

Forma del verb remenar: barrejar,
mesclar

remueves

remolatxa

Hortalissa; arrel de la bleda-rave,
carnosa i grossa

remolacha

remous

Forma del verb remoure: remenar

remueves

remull

Submergir alguna cosa
en un líquid durant una estona

remojo

rodanxa

Manera de tallar qualsevol cosa
en forma rodona i estreta

rodaja

ros/rossa

Que agafa el color de l’or, daurat

dorado/
dorada

rovell d’ou

Part groga de l’ou

yema
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S
safata

Plat gran i planer que serveix per
portar alguns objectes o per presentar
alguna cosa

bandeja

salsa Perrins

Salsa feta amb vinagre, canya, xarop
de blat de moro, aigua, xili, salsa
rosa, pebre vermell, anxoves, cebes,
chalotas, claus i alls

salsa
Perrins

saltes

Forma del verb saltar: coure a la
paella, a foc viu, amb llard o oli
i agitant-la de tant en tant

salteas

sanefa

Dibuix ornamental consistent
en la repetició dels temes
d'un mateix adorn

cenefa

sofregeixes

Forma del verb sofregir: fregir
lleument els aliments a la paella
per enrossir-los

sofríes

sovint

Freqüentment, diverses vegades

a menudo

suc

Part líquida resultant d’esprémer
una fruita o de bullir aliments

jugo

sucre

Substància blanca, de sabor dolç,
soluble en aigua, fabricada
industrialment amb canya de sucre
o amb bleda-rave sucrera

azúcar
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S
sucre morè

Sucre sense refinar

azúcar
moreno

sucre
de llustre

Sucre en pols

azúcar
de lustre

sucre glacé

Sucre en pols
amb el 0,5% de fècula

azúcar
glasé

tabasco

Salsa picant feta amb una varietat
de pebre vermell, el tabasco, per
maceració, fermentació i
maduració

tabasco

tall

Porció resultant de tallar o partir
alguna cosa

corte

talles

Forma del verb tallar: dividir,
fer a trossos

cortas

tanques

Forma del verb tancar: ajuntar,
cloure

cierras

T
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T
tàpera

Poncella de la taperera, apreciada
com a condiment

alcaparra

taronja

Cítric groc vermellós, de pell gruixuda,
de gust dolç i una mica àcid que està
dividit en grills

naranja

tendre/
tendra

Que es mot mastegar
fàcilment, que no s’ha endurit

tierno/
tierna

tonyina

Peix blau que generalment
es consumeix envasat en oli

atún

torrat/
torrada

Que està escalfat al foc
per canviar-ne el color o la textura

tostado/
tostada

tou/tova

Que té consistència suau

blando/
blanda

treus

Forma del verb treure: separar, retirar

sacas

trinxat/
trinxada

Que està aixafat ben petit

trinchado/
trinchada

tros

Porció petita

trozo
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V
vedella

Tipus de carn

ternera

verat

Tipus de peix blau

caballa

Beguda feta amb xocolata
deixatada cuita amb aigua o llet

chocolate
a la taza

X
xocolata
desfeta

104
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