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Presentació
El llibre que teniu a les mans és un recull de les receptes
presentades a la Mostra de Cuines Obreres de Barcelona
dels anys 2013, 2014 i 2015 i a la 1a Jornada de Cuina
Multicultural de Girona de l’any 2013.
Aquesta activitat es continua celebrant cada any durant la
Setmana Cultural del 1r de Maig i s’organitza de manera
conjunta entre el Centre de Formació d’Adults Manuel
Sacristán, l’Àrea de Cultura i el Servei Lingüístic de CCOO
de Catalunya.
Tots aquells que hi participeu any rere any, haureu observat
que, tot i que es manté l’esperit original de la trobada,
aquests dos darrers anys hem intentat vincular-ne la temàtica amb personatges i temes relacionats amb la realitat
actual i el nostre sindicat, CCOO.
En aquest sentit, la mostra del 2014 es va dedicar a la cuina
de Pepe Carvalho (entranyable personatge i excel·lent cuiner de les novel·les de Manuel Vázquez Montalbán) i a la del
2015 es va proposar la cuina sense mordassa (en clara
al·lusió a la “llei mordassa”).
Manuel Vázquez Montalbán, a través del detectiu Pepe
Carvalho, va col·laborar a la Mostra de Cuines Obreres prestant-nos les apassionades descripcions dels plats més diversos que trobem a la seva obra —molts d’ells amb un component típicament mediterrani— i engrescant-nos a prepararlos. Tot això recordant-nos el plaer que suposa assaborir i
compartir una bona taula, un acte tan instaurat a la nostra
cultura.
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Amb les receptes sense mordassa se’ns convidava a ser reivindicatius i innovadors des d’una activitat tan quotidiana
com és el fet de cuinar. Ens animaven a experimentar, a tastar nous sabors, a combinar diferents textures, a canviar els
ingredients de les receptes més tradicionals, a afegir una
mica de picant i —per què no?— a posar un nom, si era possible, irreverent a les nostres creacions.
Esperem que trobeu reflectides aquestes característiques
en les següents pàgines i que poseu en pràctica les receptes
que hi hem aplegat. Podeu consultar les d’aquest llibre i
totes les d’edicions anteriors a www.ccoo.cat/escolaadults
o a www.ccoo.cat/sl.
Finalment, volem donar el nostre més sincer agraïment a
totes les persones que heu fet possible l’edició d’aquest
receptari.
Molt bon profit!
Albert Galindo Becerra
Director del CFA Manuel Sacristán
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Entrants, primers plats i segons plats

A fregir espàrrecs!
Ingredients per a 4 persones
1 manat d'espàrrecs
Oli d'oliva
Sal
Crema de vinagre
Elaboració
Agafes els espàrrecs i en treus la part més dura.
Poses oli en una paella.
Quan sigui calent, hi afegeixes els espàrrecs.
Els deixes coure a foc mitjà.
Quan estiguis a punt de retirar-los del foc, els sales.
Els serveixes amb una mica de crema de vinagre al voltant
del plat.
Rosa Sans
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Amanida Cèsar
Ingredients
1 enciam llarg
1 ou
150 g de formatge parmesà
12 anxoves
Oli
Vinagre
Rostes
Elaboració
En un bol poses l'ou, l'oli i el vinagre.
Ho bats bé fins a obtenir una maionesa.
Hi afegeixes el parmesà i les anxoves.
Ho tritures bé.
A banda, neteges les fulles d'enciam.
Les escorres per treure'n tota l'aigua i les talles.
Poses els talls d'enciam ben col·locats en una safata.
Hi aboques la salsa.
Hi tires, opcionalment, algunes rostes per sobre.
Josep M. Gordillo
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Amanida de llenties amb salmó
Ingredients per a 4 persones
800-900 g de llenties cuites
200 g de salmó fumat
10-12 cirerols
1 pastanaga
1 ceba
4 ous durs
Oli
Vinagre balsàmic
Sal
Pebre

Elaboració
En un bol poses l'oli, el vinagre, la sal i el pebre.
Ho barreges bé, fins a obtenir una vinagreta.
A banda, talles a trossos petits el salmó, els cirerols, la pastanaga, la ceba i els ous.
Ho aboques tot dins del bol de la vinagreta.
També hi afegeixes les llenties.
Si cal, ho rectifiques de sal.
Ho reserves una estona a la nevera abans de servir el plat.
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Suggeriment
El salmó queda més bé si és en forma de llom i no pas laminat.
Teresa Canelles
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Amanida de tahina
Ingredients
1 tomàquet
1 pebrot verd
1 cogombre
1 ceba
1 all
Suc d'1 llimona
1 cullerada de salsa tahina
Oli d'oliva
Sal
Elaboració
Talles el tomàquet, el pebrot, el cogombre, la ceba i l'all.
En un bol, hi poses la salsa tahina.
També hi incorpores el suc de llimona, un polsim de sal i un
rajolí d'oli.
Ho barreges.
Hi aboques les diverses verdures.
Ho continues barrejant.
Ja està llest per servir.
Nedaa Al Khatib

15

Arròs amb cigrons
Ingredients
200 g d'arròs de Calasparra
100 g de cigrons
500 ml de brou de carn
200 g de pebrots de morro de bou
300 g de tomàquets
1 fulla de llorer
2 alls
2 cebes
Pebre vermell
Oli d'oliva
Sal
Per a la picada
1 all
1 nyora
Brins de safrà
50 g d'ametlles torrades
Elaboració
La nit abans de cuinar el plat, deixes els cigrons en remull.
Poses una olla amb aigua al foc.
Hi afegeixes una fulla de llorer, una ceba, un all aixafat i
una mica de sal.
Quan l'aigua bulli, hi aboques els cigrons, ben rentats.
Tires oli en una paella.
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Hi sofregeixes l'all i la ceba, ben trinxats.
Quan estiguin daurats hi incorpores els tomàquets, triturats.
També hi espolses el pebre vermell, vigilant que no es
cremi.
Quan el sofregit estigui llest, hi afegeixes l'arròs.
Hi aboques el brou de carn.
Ho cous una mica i, seguidament, hi poses els cigrons.
Ho deixes a foc mitjà uns 5 minuts.
Hi afegeixes el pebrot, escalivat, ben net i tallat a tires.
Finalment hi incorpores la picada d'all, nyora (lleugerament
torrada en una paella i sense llavors), safrà i ametlles.
Ho cous 5 minuts més i acabes la cocció del plat al forn.
Ho gratines una mica, fins que l'arròs quedi daurat.
Suggeriment
També pots substituir el brou de carn per l'aigua resultant
de bullir els cigrons.
Lourdes Zamora
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Arròs basmati amb pollastre
Ingredients
½ kg de pollastre
2 tasses d'arròs basmati
1 tassa de pèsols
1 tassa d'oli
2 o 3 patates
1 ceba
1 tomàquet
2 cullerades d'espècies pakistaneses
1 sobre de safrà
Sal
Elaboració
Poses l'oli en una paella.
Hi fregeixes la ceba, tallada a trossos.
Quan comenci a daurar-se, hi afegeixes les espècies i sal al
gust.
També hi incorpores el tomàquet.
Quan el tomàquet estigui una mica cuit, hi poses el pollastre, els pèsols i les patates, laminades.
Ho barreges bé.
Hi aboques dues tasses d'aigua.
Deixes que bulli.
Hi tires l'arròs.
Quan aquest estigui cuit, hi espolses el safrà.
Tanques el foc, tapes l'olla i ho deixes reposar 15 minuts.
Maria Jahangir
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Atascaburras
Ingredients per a 4 persones
250 g de bacallà en remull
10 patates
2 ous durs
10 cullerades d'oli
2 grans d'all
50 g de nous
Elaboració
Peles les patates i les rentes.
Les cous amb aigua bullent.
Hi afegeixes el bacallà.
Quan tot estigui cuit, ho escorres i reserves una mica de
brou.
Peles els dos alls i els piques en un morter.
Hi vas tirant les patates, d'una a una, i les aplanes.
Hi tires l'oli lentament.
També hi afegeixes el bacallà, esmicolat.
Si veus que queda massa espès, hi tires el brou sobrer.
Ho serveixes adornat amb l'ou dur, tallat, i les nous.
Rosa Sans
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Bacallà a la llauna
Ingredients per a 4 persones
8 lloms de bacallà
1 cullerada grossa de pebre vermell
1 copa de vi blanc sec
6 grans d'all
Farina
Julivert
Oli
Elaboració
Talles els lloms de bacallà a trossos mitjans.
Els deixes en remull per dessalar-los.
Al cap d'una estona, els asseques i els enfarines.
Els fregeixes en una paella amb oli ben calent.
Quan estiguin rossos els poses en una llauna.
A banda, peles tres grans d'all i els lamines.
Els fregeixes al mateix oli del bacallà.
Quan estiguin daurats, hi afegeixes el pebre vermell i,
seguidament, el vi blanc.
Ho remous i ho deixes coure uns minuts.
Ho aboques a sobre del bacallà.
També hi poses el julivert i la resta d'alls, tot tallat ben fi.
Ho gratines al forn, a 200 ºC, durant uns 7 minuts.
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Suggeriment
Aquest plat es pot menjar calent o fred.
Úrsula Piñero
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Boles de patata amb tomàquet dolç
Ingredients per a 4 persones
500 g de patates
500 g de tomàquets
50 g de pernil salat
2 ous
½ ceba
4 talls de formatge cremós
Pa ratllat
Sucre
Sal
Oli d'oliva
Julivert
Elaboració
Poses aigua i un polsim de sal en una olla.
Hi cous les patates.
Mentrestant, piques la ceba i el pernil salat.
Ho fregeixes en una paella amb una mica d'oli i sal.
Quan estigui una mica daurat, ho reserves.
També retires del foc les patates quan estiguin ben cuites i
toves.
Les aixafes amb una forquilla o amb un passapuré.
Hi afegeixes el formatge cremós.
També hi barreges la ceba i el pernil salat, ja fregits, i un
ou.
Amb la massa resultant, vas fent diverses boles de la mida
que vulguis.
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Passes cada bola per ou, prèviament batut, i després per pa
ratllat.
En una paella amb oli ben calent i sal fregeixes els tomàquets, pelats i triturats.
Quan comencin a agafar color, hi tires una mica de sucre.
Els remenes constantment perquè no s'enganxin.
Els reserves.
Mentrestant, fregeixes les boles de patates.
És més ràpid fer-ho amb una fregidora, tot i que també es
pot usar una paella.
Un cop cuites, les col·loques sobre paper de cuina perquè
aquest absorbeixi l'oli sobrer.
Ho serveixes en una safata, amb la base de tomàquet i les
patates al damunt.
Ho adornes amb una mica de julivert.
M. Àngela Vilamitjana
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Braç de gitano d'ensalada russa
Ingredients per a 4 persones
4 patates
2 llaunes de tonyina
1 llauna d'anxoves
1 tomàquet
1 pebrot vermell escalivat
2 ous durs
1 grapat de pèsols bullits
Olives farcides
Maionesa
Elaboració
Bulls les patates.
Quan estiguin cuites, les aixafes.
Estens el puré resultant a sobre d'un drap de cuina una mica
humit.
És important que formis una capa ampla i prima.
En un bol poses la tonyina, les anxoves, el tomàquet, el
pebrot vermell i les olives, tot ben esmicolat.
Ho barreges.
Hi afegeixes els pèsols i una mica de maionesa.
Poses la massa resultant a sobre de la capa de puré de patates.
Enrotlles el drap fins que tingui la forma típica del braç de
gitano.
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Ho cobreixes amb la resta de la maionesa i els ous durs,
tallats a rodanxes.
Eloina Salvadó
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Bunyols de bacallà
Ingredients per a 4 persones
150 g de bacallà dessalat trossejat
100 g de farina
1 ou
1 cullerada de llevat
125 g d'aigua
Oli de gira-sol
Julivert
Elaboració
En un morter esmicoles el bacallà i el julivert.
A banda, bats l'ou.
L'afegeixes a la barreja de bacallà i julivert.
Ho mescles bé.
Hi incorpores, lentament, l'aigua, la farina i el llevat.
Ho continues mesclant.
Ho deixes reposar uns 30 minuts.
En una paella o fregidora amb força oli poses cullerades de
la massa resultant.
Vas girant els bunyols amb cura perquè no es cremin.
Dolors Sánchez
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Butter chicken
Ingredients per a 2 persones
500 g de pit de pollastre o de contracuixa desossada
1 iogurt natural
1 gra d'all mòlt
½ culleradeta de gingebre mòlt
½ culleradeta de pebre vermell picant o xili en pols
½ culleradeta de comí en pols
1 culleradeta de sal fina
1 culleradeta de sucre
1 culleradeta de mantega
½ culleradeta de farina
4 tomàquets madurs
1 ceba mitjana
200 ml de nata
Oli
Elaboració
Talles el pit o la contracuixa a trossos.
Els introdueixes en un recipient.
Hi afegeixes el iogurt, l'all, el gingebre, el pebre vermell o
el xili, el comí, la sal i el sucre.
Ho deixes reposar a la nevera un mínim de quatre hores.
Mentrestant, peles els tomàquets i els treus les llavors.
Els tritures.
Hi afegeixes la ceba.
Ho continues triturant.
Fregeixes la salsa resultant en una paella amb oli.
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Quan estigui daurada, hi aboques el pollastre marinat, la
mantega, la farina i la nata.
Ho deixes al foc fins que el pollastre quedi ben cuit.
Suggeriment
El plat encara et quedarà més gustós si el prepares un dia
abans de menjar-lo.
Ana María Giménez
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Calamarsets farcits
Ingredients per a 4 persones
12 calamarsets
6 ous de guatlla
Ingredients per al farcit
200 g de carn picada de vedella o de porc
½ ceba mitjana
1 all
1 culleradeta i mitja de farina
50 ml de llet
Potes dels calamarsets
100 ml d'oli d'oliva
Sal
Pebre
Ingredients per a la salsa
100 ml d'oli d'oliva
1 pot de tomàquet triturat
½ ceba mitjana
1 all
Julivert
Alfàbrega
Pebre negre mòlt
1 culleradeta de sal
1 culleradeta de sucre
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Elaboració
Poses 100 ml d'oli en una paella.
Quan estigui ben calent, hi tires la carn picada i les potes
dels calamarsets.
Ho salpebres.
Una vegada cuit, ho tritures i ho reserves.
A la mateixa paella, hi daures la meitat d'una ceba, tallada,
i l'all, també tallat.
Hi afegeixes la carn triturada.
Perquè quedi tot ben lligat, hi incorpores la farina i, després, la llet.
Ho deixes coure entre 5 i 10 minuts sense deixar de remenar.
Farceixes els calamars amb la mescla resultant.
Mentrestant, bulls els ous de guatlla.
Els talles per la meitat.
Poses mig ou sobre la carn, al tub del calamarset, i el tanques amb un escuradents.
A la mateixa paella on has fet el farcit, hi aboques uns
altres 100 ml d'oli.
Hi daures l'altra meitat de la ceba i l'all, ben tallats.
Quan es comencin a enrossir, hi aboques el tomàquet, la sal,
el sucre i un polsim de julivert, d'alfàbrega i de pebre.
Ho cous al foc de 20 a 30 minuts.
Quan la salsa estigui ben lligada, hi incorpores els calamarsets.
Ho deixes coure de 30 a 40 minuts més.
Suggeriments
Pots afegir una mica de vi blanc a la salsa.
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També hi pots afegir algunes verdures, com pastanagues o
pebrots.
M. José Enríquez
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Caprici per a un vermut
Ingredients
1 barra de formatge de cabra
1 ceba grossa
1 grapat de nous
100 g de sucre
1 làmina de pasta de full
1 ou
Oli
Elaboració
Talles la ceba a trossos petits.
La sofregeixes en una paella amb oli.
Hi tires el sucre i també un rajolí d'aigua.
Ho remenes constantment perquè no s'enganxi.
Quan la ceba s'hagi enrossit hi poses el formatge, tallat, i
les nous, esmicolades.
Ho barreges i ho deixes refredar.
Mentrestant, estires la làmina de pasta de full amb un
corró.
En fas quadrats petits dobles.
Agafes un quadrat, a sobre hi col·loques la massa, i ho tanques amb un altre quadrat.
Repeteixes l'operació diverses vegades.
Pintes cada quadrat doble amb l'ou batut.
Els poses al forn.
Vas controlant la cocció fins que estiguin daurats.
Sabina Paret
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Cigrons amb bacallà i espinacs
Ingredients per a 4 persones
500 g de cigrons cuits
300 g de bacallà
1 ceba
2 grans d'all
1 tomàquet triturat
1 manat d'espinacs frescos
Caldo
Sal
Oli
Elaboració
En una cassola, poses oli a escalfar.
Hi sofregeixes la ceba, els alls i el tomàquet triturat.
A banda, poses aigua a bullir en una olla.
Hi tires un polsim de sal.
Hi escaldes els espinacs.
Quan el sofregit estigui a punt, hi aboques els cigrons.
També hi afegeixes el bacallà, prèviament fregit.
Has de procurar que no es cogui massa per evitar que quedi
ressec.
Hi tires una mica de caldo (o d'aigua) i esperes que arrenqui
el bull.
Finalment, hi incorpores els espinacs, tallats a trossos mitjans, per sobre.
Lluís Filella
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Conill amb alls
Ingredients
1 conill
8 grans d'all
1 tassa de cafè de vi blanc
Oli d'oliva
Romaní
Sal
Pebre
Elaboració
Parteixes el conill a trossos petits.
Els amaneixes amb romaní, sal i pebre al gust.
Poses oli en una cassola.
Quan estigui calent, hi fregeixes els alls, laminats.
Un cop daurats, hi col·loques els talls de conill.
Els vas girant fins que s'enrosseixin per les dues bandes.
Hi aboques el vi.
El deixes evaporar.
Després hi afegeixes una mica d'aigua.
Tapes la cassola i deixes coure el conill uns 30 minuts.
El vas remenant perquè no es cremi.
Si veus que queda sec, hi poses més aigua.
Suggeriment
Aquesta recepta es pot fer, seguint els mateixos passos,
amb pollastre.
Isabel Rincón
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Crema de pèsols
Ingredients
500 g de pèsols
1 ceba mitjana
1 patata mitjana
½ l d'aigua
½ l de brou de verdures
Sal
Oli d'oliva verge extra
Elaboració
Peles la ceba i la patata.
Les talles a trossos petits.
Les cous en una olla lentament amb un parell de cullerades
d'oli.
Les deixes al foc entre 5 i 10 minuts.
Ho vas remenant.
Quan la ceba estigui tova, hi aboques els pèsols.
Si són congelats, no cal que els descongelis prèviament.
Deixes que es vagin coent, també a foc lent.
Quan els pèsols estiguin ben solts, hi tires l'aigua i el brou.
Ho deixes al foc 15 minuts aproximadament.
Si cal, ho rectifiques de sal.
Després, bats tots els ingredients.
Abans de servir la crema, la coles.

35

Suggeriment
Pots servir la crema de pèsols acompanyada d'encenalls de
pernil salat o de crostonets de pa torrat.
José Luis Ariño
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Croquetes de lluç
Ingredients
1 kg de lluç
½ l de llet
½ llimona
2 cebes
2 cullerades soperes de farina
2 ous
Pa ratllat
Oli
Pebre
Sal
Llorer
Elaboració
Poses el lluç en una olla.
El cobreixes amb aigua.
Hi afegeixes la mitja llimona, mitja ceba, sal, pebre i llorer.
Ho deixes bullir uns 10 minuts.
Mentrestant, poses oli en una paella.
Hi daures la resta de la ceba.
Quan s'estigui enrossint, hi incorpores la farina.
Ho remenes constantment perquè no s'enganxi.
Hi aboques la llet.
Continues remenant.
Quan tinguis el lluç cuit, l'esmicoles.
L'afegeixes a la paella.
Ho mescles bé i deixes que faci xup-xup.
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Quan la massa estigui llesta, en vas fent croquetes.
Les arrebosses amb ou i pa ratllat i, després, les fregeixes.
Carmen Rocher
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Cuscús
Ingredients
Cuscús
1 kg de pollastre
200 g de carbassa
100 g de carbassó
2 pastanagues
2 cebes
1 branca d'api
½ col
½ coliflor
2 naps
200 g de cigrons
1 bitxo
200 g de prunes seques
1 ram petit de coriandre
1 culleradeta de gingebre
1 g de safrà
Farigola
Sal
Pebre
Oli d'oliva
Elaboració
En un recipient de base ampla, hi aboques el cuscús i el
cobreixes amb aigua.
Hi afegeixes un bon raig d'oli i sal al gust.
Ho remenes bé.
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Deixes reposar el cuscús fins que hagi absorbit tot el líquid.
El cous al vapor.
Normalment cal repetir l'operació tres vegades (el cuscús
dobla el volum i es torna més blanquinós) i remenar-ho bé
després de cada cocció.
En una olla, prepares un brou amb el pollastre, trossejat i
sense pell.
També hi afegeixes les diverses verdures (carbassa, carbassó, pastanaga, col, coliflor i naps), tallades a trossos, i els
cigrons.
Ho condimentes amb una mica de coriandre i gingebre.
A banda, fas un sofregit amb ceba, api, bitxos, farigola,
safrà i un polsim de sal, pebre i coriandre.
Quan tinguis el sofregit a punt, hi afegeixes el pollastre i les
prunes, prèviament remullades.
Col·loques el cuscús en un plat fondo.
A sobre hi poses una mica de pollastre i de verdures.
A banda, serveixes el brou en una sopera perquè cadascú
se'n posi la quantitat que vulgui.
Yasser Saadoune
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Esmorzar alternatiu
Ingredients
Torrades de pa dextrinat amb llavors de lli
1 alvocat ben madur
Llavors mòltes de pipes de gira-sol, de carbassa, de sèsam i
de lli
Pinyons mòlts
Oli
Elaboració
Untes les torrades amb una mica d'oli.
Hi estens l'alvocat per sobre.
Hi espolses les llavors i els pinyons.
Àngels Vives
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Espàrrecs a l'extremenya
Ingredients
1 manat d'espàrrecs
4 alls
1 llesca de pa
1 culleradeta de comí
1 fulla de llorer
Pebre vermell
Oli
Sal
Vinagre

Elaboració
Poses aigua i sal en una olla.
Quan l'aigua bulli hi afegeixes els espàrrecs, trossejats.
Els deixes dins l'olla fins que l'aigua torni a arrencar el bull.
Llavors els retires i els deixes escórrer.
Mentrestant, poses un raig d'oli en una paella.
Hi daures els alls.
Els reserves en un morter.
Fas servir aquest mateix oli per fregir la llesca de pa.
També la reserves al morter.
Tires un raig de vinagre sobre el pa i els alls.
Ho piques tot amb la mà de morter.
Encara tornes a fer servir l'oli per fregir els espàrrecs amb
la fulla de llorer, el comí i el pebre vermell.
Deixes que es vagin escalfant lentament.
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Aboques la picada a la paella juntament amb un gotet d'aigua.
Deixes coure fins que la salsa espesseixi.
Joan Cánovas
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Foie gras amb fruita seca
Ingredients
1 llauna de bloc de foie gras
Fruita seca torrada
Brots germinats
Torradetes de pa
Sal gruixuda
Elaboració
Talles el foie gras en quatre rodanxes gruixudes.
Ho fas amb un ganivet calent i moll perquè el foie gras no
es trenqui.
Poses la fruita seca al damunt del foie gras.
Afegeixes un polsim de sal a cada tros.
També hi incorpores un grapat de germinats.
Ho serveixes acompanyat de torradetes de pa.
Presen Hernández
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Gaspatxo
Ingredients per a 6-8 persones
1 kg de tomàquets ben madurs
70 g de cogombre
1 pebrot verd
½ ceba
1 gra d'all
30 cl de vinagre
50 cl d'oli d'oliva
200 cl d'aigua
Sal
Elaboració
Peles els tomàquets.
Els treus les llavors i els trosseges.
Els poses dins d'un recipient i els tritures.
Hi afegeixes el cogombre, també pelat i a trossos.
Hi incorpores el pebrot, la ceba i l'all, tot ben tallat.
Ho tritures.
Afegeixes aigua lentament, sense deixar de triturar.
Ho amaneixes amb l'oli i el vinagre.
Ho continues triturant.
Ho passes pel colador xinès per assegurar-te que no hi queden grumolls.
Ho reserves a la nevera i ho serveixes ben fred.
Celina Díaz
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Guatlles en escabetx
Ingredients per a 4 persones
4 guatlles
3 pastanagues
1 ceba grossa
4 grans d'all
1 tassa de vi blanc
½ tassa de vinagre
½ tassa d'aigua
2 fulles de llorer
4 cullerades d'oli d'oliva
8 grans de pebre negre
Farigola
Sal
Elaboració
Rentes les guatlles per dins i per fora.
Les asseques amb paper absorbent.
Escalfes oli en una paella.
Hi daures les guatlles.
Quan estiguin a punt, les reserves.
Fas servir el mateix oli per ofegar la ceba, trossejada, i els
alls, sencers.
Hi afegeixes les fulles de llorer i la farigola, i ho barreges
bé.
Hi incorpores les guatlles, juntament amb el vi, el vinagre i
l'aigua.
És molt important que quedin ben cobertes pel líquid.
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També hi aboques les pastanagues, tallades a rodanxes, el
pebre i la sal.
Ho tapes i ho deixes coure uns 30 minuts a foc lent.
Si és necessari, hi tires més aigua.
Un cop cuites, deixes refredar les guatlles i les trosseges.
Les col·loques en una safata.
Les cobreixes amb la pastanaga i l'escabetx.
Suggeriment
És ideal acompanyar aquest plat amb un got de vi blanc ben
fresc i algunes llesques de pa per sucar la salsa.
Cristina Montiel
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Kolokizokeftedes (bunyols de carbassó)
Ingredients per a uns 50 bunyols
4 carbassons
2 cebes
3 ous
4 cullerades de farina
200 g de formatge feta, fresc o emmental
Oli per fregir
Sal
Pebre
Anet
Julivert
Elaboració
Ratlles els carbassons molt finament.
Els reserves en una escorredora amb una mica de sal.
Al cap d'una hora els esprems bé perquè deixin anar tota
l'aigua.
A banda, poses oli en una paella.
Hi fregeixes la ceba, prèviament ben picada.
En un bol poses el carbassó, la ceba, els ous batuts, la farina, el formatge esmicolat o ratllat, l'anet, el julivert picat,
el pebre i, si cal, una mica més de sal.
Ho remenes bé fins que quedi una massa compacta.
Amb una cullera vas agafant petites porcions de la massa.
Les fregeixes amb oli ben calent.
Carmen Martorell
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Llom amb llet
Ingredients
½ kg de llom
½ l de llet
4 grans d'all
Farina de blat
Oli d'oliva
Ametlles
Pebre
Sal
Julivert
Elaboració
Escalfes oli en una paella.
Hi cous el llom, tallat a trossos, amb una mica de sal o
pebre.
Mentrestant prepares una picada d'alls, ametlles, llet i julivert.
Quan la picada estigui a punt, l'aboques per sobre el llom.
Ho deixes al foc uns 15 minuts.
En els últims 5 minuts de cocció espesseixes la salsa amb
farina i aigua.
Natividad Ubiergo
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Lluç al forn amb majao
Ingredients
1 llom de lluç
Pa ratllat
Mantega
Ametlles crues
1 o 2 grans d'all
Julivert
Sal
Elaboració
Poses les ametlles en un morter.
Les piques.
Hi afegeixes els grans d'all, el julivert i el pa ratllat.
Ho segueixes picant.
Hi afegeixes una mica de mantega perquè els ingredients es
mesclin més bé.
Aquesta salsa és la que es coneix com a majao.
Col·loques el lluç en una safata per anar al forn, prèviament
folrada de paper vegetal.
L'amaneixes amb una mica de sal i de mantega.
També hi aboques el majao, generosament.
Ho cous al forn, a 175 °C, durant uns 15 minuts.
Vigiles que no es cremi per fora, però que quedi cuit per
dins.
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Suggeriment
Pots servir el plat acompanyat amb una mica de maionesa
casolana, de tomàquet, de formatge de cabra i d'olives
negres.
Nacho Nisa
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Musclada

Ingredients per a 8 persones
1,5 kg de musclos
1 pot de tomàquet natural triturat
2 cullerades de mantega
1 ceba
4 alls
Julivert
Herbes aromàtiques
Sal
Oli

Elaboració
Peles la ceba i la talles.
També peles i talles els alls.
Poses oli en una paella.
Quan estigui calent, hi tires la ceba, els alls i el tomàquet.
Ho sofregeixes.
Quan la ceba i els alls s'hagin daurat, hi tires un polsim de
sal, el julivert i les herbes aromàtiques.
Cous els musclos al vapor.
Quan estiguin oberts, els retires del foc.
Tires l'aigua sobrant al sofregit.
Ho deixes fent xup-xup.
Hi afegeixes la mantega.
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Ho remenes fins que quedi ben desfeta.
Hi incorpores els musclos.
Al cap de 2 minuts, ja pots tancar el foc.
Esther Barahona
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Paella alacantina de pollastre i conill
Ingredients per a 4 persones
1 bric de brou
400 g d'arròs
½ pollastre
½ conill
½ pebrot vermell
1 cabeça d'alls
4 claus
1 sobre de preparat de paella
Brins de safrà
Branquetes de romaní
Nou moscada
Nyora
Oli d'oliva
Sal
Elaboració
Poses força oli en una paella.
Hi sofregeixes el pebrot.
Quan estigui daurat, el retires del foc.
Al mateix oli, hi sofregeixes la cabeça d'alls sencera.
Hi afegeixes el pollastre, el conill i el romaní.
Ho cobreixes tot amb el brou.
Hi tires el preparat de paella, el safrà, la nou moscada, sal
al gust i els claus i la nyora, ben triturats.
Col·loques la cabeça d'alls al centre de la paella i els trossos de pebrot pel voltant.
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Quan arrenqui el bull, hi aboques l'arròs.
Ho cous 10 minuts a foc fort i 10 minuts a foc suau.
Si cal, hi afegeixes més brou o aigua.
Alicia Mira
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Pastís de porros
Ingredients
300 g de porros
100 g de formatge ratllat
100 g de molla de pa
1 got de llet
4 ous
Mantega
Sal
Pebre
Elaboració
Neteges els porros i els talles a rodanxes.
Els sofregeixes en una paella amb mantega.
Els deixes al foc fins que estiguin daurats i tous.
A banda, escalfes la llet en un cassó.
Abans que bulli, hi afegeixes el pa.
Deixes que la llet i el pa es refredin una mica.
Hi incorpores els ous, batuts, el formatge ratllat, els porros
i un polsim de sal i de pebre.
Ho barreges bé.
Ho cous al forn, prèviament escalfat, a 180 °C.
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Suggeriment
Pots servir el pastís, fred o calent, amb maionesa o salsa
romesco.
Isabel Rincón
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Paté de carbassa
Ingredients
½ kg de carbassa
3 grans d'all
Fines herbes
Sal
Oli
Torradetes de pa
Elaboració
Peles la carbassa i en treus les llavors.
L'escalives, juntament amb els alls.
Escorres bé la carbassa, amb l'ajuda d'una espàtula, perquè
perdi tota l'aigua.
Tritures la polpa de la carbassa i els alls.
Hi afegeixes un raig d'oli, un polsim de sal i un grapat de
fines herbes.
Ho barreges bé.
Untes la massa sobre torradetes de pa.
Suggeriment
Si vols donar un toc més picant a la recepta, hi pots afegir
una mica de curri.
Rafa Rodríguez
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Peus de porc farcits de gambes
Ingredients
4 peus de porc
8 gambes
2 pomes
3 tomàquets
1 ceba
1 gra d'all
2 fulles de julivert
1 bitxo
1 ou
Sal
Oli d'oliva
Herbes diverses
1 sobre de picada
Farina de pa o de galeta
Elaboració
Amb una certa antelació, bulls els peus de porc amb un
manat d'herbes diverses.
A banda, talles la ceba.
La sofregeixes en una cassola amb oli a foc lent fins que
quedi com una confitura.
Hi afegeixes els tomàquets, pelats i sense llavors, les
pomes, els alls, el julivert, el bitxo, tots ben triturats, el
sobre de picada i una mica de sal.
Ho vas remenant.
Hi tires la gelatina resultant de bullir els peus de porc.
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Ho deixes coure.
Mentrestant, desosses els peus de porc.
Els farceixes amb les gambes.
Arrebosses els peus amb l'ou i la farina.
Els incorpores a la cassola on hi ha la salsa.
Ho deixes coure uns 5 minuts.
Eloina Salvador
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Pizza de verdures amb sèsam

Ingredients
1 massa de pizza
Salsa de tomàquet
Tomàquets
Xampinyons
Espàrrecs verds
Formatge de cabra
Bròquil
Sobrassada de Mallorca
Sèsam

Elaboració
Estens bé la massa en una safata per anar al forn.
Cobreixes la base de la massa amb salsa de tomàquet.
Untes tot el voltant de la massa amb sobrassada.
Talles els tomàquets, els xampinyons, els espàrrecs i el bròquil.
Els col·loques, al gust, al damunt de la massa.
Al final de tot, hi poses el formatge de cabra i el sèsam.
Cous la pizza al forn, escalfat prèviament, a 180 °C.
La treus del forn quan vegis que ja està una mica torrada.
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Suggeriment
El sèsam també pots espolsar-lo per sobre la pizza un cop
aquesta ja estigui cuita.
Marta Domínguez
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Pizzes mediterrània i hawaiana
Ingredients per a la massa
500 g de farina
25 g de llevat fresc
300 ml d'aigua
2 culleradetes de sucre
1 cullerada d'oli d'oliva
Sal
Condiments de la pizza mediterrània
De 5 a 10 tomàquets, segons la mida
Mozzarella o barreja de formatges
Pollastre
Ceba
Pebrot vermell
Pebrot verd
Olives negres
Carbassa
All
Oli
Sal
Sucre
Orenga
Alfàbrega
Vinagre
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Condiments de la pizza hawaiana
De 5 a 10 tomàquets, segons la mida
Mozzarella o barreja de formatges
Pinya
Blat de moro
Pernil dolç
All
Oli
Sal
Sucre
Orenga
Alfàbrega
Vinagre
Elaboració de la massa
En un pot poses l'aigua a temperatura ambient.
Hi dilueixes el sucre i, posteriorment, el llevat.
A banda, aboques la farina en un recipient.
Hi deixes un forat al mig.
Hi col·loques la barreja d'aigua, sucre i llevat.
Ho mescles amb una pala de fusta o amb una pastadora.
Una vegada estigui tot ben barrejat, estires la massa en un
taulell.
La treballes amb més farina, sempre que sigui necessari.
Posteriorment hi tires l'oli i dos pessics de sal.
Ho barreges amb la mà fins a obtenir una bola.
Has de vigilar que no quedi aire a la part de dins.
Emboliques la massa amb paper film.
La reserves a la nevera entre 12 i 24 hores o només 2 hores
si la vols cuinar el mateix dia.
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Talles la massa per la meitat i en fas dues boles, una per a
cada pizza.
Per fer la pizza mediterrània
Neteges els tomàquets i els buides.
Els talles a trossos petits.
Els amaneixes amb una mica d'oli, all, sal, sucre, orenga i
alfàbrega al gust.
Agafes una de les boles i l'estens amb el corró.
Intentes que et quedi un volum ben fi.
Escampes el tomàquet a la base de la massa.
Hi aboques la mozzarella o els formatges, en tots dos casos
ben ratllats.
Talles la ceba, el pebrot vermell, el pebrot verd, la carbassa i les olives negres.
Ho col·loques tot a sobre la massa.
També hi poses el pollastre, tallat i marinat amb vinagre i
espècies al gust.
Ho cous al forn.
Quan vegis que la part superior agafa color, actives l'opció
de gratinat.
Per fer la pizza hawaiana
Agafes la bola restant de massa i l'estens amb el corró.
Repeteixes la mateixa operació amb els tomàquets, l'oli,
l'all, la sal, el sucre, l'orenga i l'alfàbrega.
Untes la massa amb la salsa resultant.
Hi escampes la mozzarella o els formatges, en tots dos casos
ben ratllats.
Talles el pernil dolç a trossos petits.
65

Els col·loques al damunt de la massa.
També hi afegeixes la pinya i el blat de moro.
Ho cous al forn.
Quan vegis que la part superior agafa color, actives l'opció
de gratinat.
Suggeriment
Si vols que la pizza et quedi més esponjosa, col·loques una
safata amb aigua a la part baixa del forn mentre la cous.
Josep Garcia i Estefania Olmo
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Pop a la gallega
Ingredients per a 4 persones
1 pop d'uns 2 kg
Patates
2 fulles de llorer
Pebre vermell dolç
Pebre vermell picant
Oli d'oliva
Sal
Elaboració
Congeles el pop un mínim de 15 dies abans de preparar el
plat.
És important fer-ho perquè es trenqui la fibra que té.
Poses aigua a bullir.
Hi afegeixes sal i les fulles de llorer.
Quan l'aigua arrenqui el bull, el poses i el treus de l'olla tres
vegades.
Deixes que es cogui entre 35 i 40 minuts.
Mentrestant, bulls les patates en una altra olla uns 25
minuts.
Quan el pop sigui tou, tanques el foc i el deixes reposar 20
minuts a la mateixa aigua.
Talles les patates i el pop a rodanxes.
Per muntar el plat, a sota hi poses les patates i, a sobre, el
pop.
Ho amaneixes amb sal, amb els dos tipus de pebre vermell
i amb un bon raig d'oli.
Lluís Filella
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Quiche
Ingredients
200 g de farina
200 g de iogurt grec o de formatge fresc
100 g de formatge de cabra
100 g de formatge gouda
1 ceba
2 carbassons
3 pebrots vermells
3 ous
Oli d'oliva
Pebre
Sal
Elaboració
Poses la farina i el iogurt o el formatge fresc en un bol.
Ho barreges bé.
Hi afegeixes sal i oli al gust.
Ho tornes a barrejar.
Aboques la mescla en un motlle, prèviament untat amb oli.
Talles la ceba, els carbassons i els pebrots.
Els fregeixes amb una mica d'oli en una paella.
Quan les verdures estiguin cuites, les afegeixes al motlle.
En un recipient barreges el formatge de cabra i els ous.
Ho salpebres.
També incorpores aquesta massa al motlle.
Finalment, ho cobreixes tot amb el formatge gouda.
Ho cous al forn, a 200 °C, durant 30 o 40 minuts.
Geerke Floor
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Quiche d'espinacs, bacó i formatge
Ingredients per a 6 persones
1 làmina de pasta de full
5 ous
20 ml de nata líquida
1 manat d'espinacs
150 g de bacó
75 g de formatge emmental
1 polsim de nou moscada
Elaboració
Bats els ous.
Hi afegeixes la nata i un polsim de nou moscada.
Poses una olla amb aigua al foc i hi bulls els espinacs.
També fregeixes el bacó en una paella.
Quan tot estigui llest, afegeixes els espinacs, el bacó i el
formatge a la mescla d'ous, nata i nou moscada.
Ho barreges bé.
Estens la làmina de pasta de full sobre una safata.
Hi aboques la massa.
Ho cous al forn uns 25 minuts.
Guadalupe Palencia
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Salmorejo cordovès
Ingredients
500 g de tomàquets madurs
100 g de pa dur
100 ml d'oli d'oliva verge extra
1 gra d'all
Vinagre de xerès
Elaboració
Peles els tomàquets.
Els treus les llavors i el suc, i ho reserves en un bol.
Remulles el pa amb les llavors i el suc.
Quan el pa estigui ben impregnat, l'escorres una mica.
El poses en un altre bol, amb els tomàquets pelats i un polsim de sal.
Hi afegeixes l'oli d'oliva.
També hi incorpores l'all i un rajolí de vinagre.
Ho bats fins que quedi una massa fina i homogènia.
Ho reserves a la nevera i ho serveixes ben fred.
Suggeriments
L'all i el vinagre de xerès són dos ingredients opcionals.
Pots acompanyar el plat amb daus de pernil ibèric i trossets
d'ou dur.
Cristina López
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Salpicón de carn
Ingredients per a 5 persones
¾ kg de carn de vedella
2 cebes mitjanes
1 manat de raves
3 tomàquets mitjans
1 enciam tipus romana
1 alvocat
8 cullerades soperes d'oli d'oliva
2 cullerades soperes de vinagre
2 cullerades soperes de suc de llimona
1 culleradeta d'orenga deshidratada
1 culleradeta de sal
Elaboració
Cous la carn i una ceba en una olla a pressió durant 45
minuts.
Un cop cuita, la retires i la deixes refredar.
Ja freda, la desosses amb els dits.
En treus el greix i la pell que vagi sortint.
Poses la carn en un recipient.
A banda, barreges bé l'oli, el vinagre, el suc de llimona,
l'orenga i la sal.
Ho aboques a sobre de la carn.
També hi afegeixes una ceba, laminada, i els raves, pelats i
tallats.
Hi incorpores els tomàquets i l'enciam, tallats.
Ho barreges bé.
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Ho decores amb trossos d'alvocat.
Suggeriment
Es pot acompanyar amb torrades o tortilles mexicanes.
Lucía Luna
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Seitons en vinagre
Ingredients per a 4 persones
½ kg de seitons
200 ml de vinagre blanc
3 alls
Oli d'oliva verge extra
Julivert picat
Sal
Elaboració
Per fer aquest plat, cal que els seitons prèviament hagin
estat congelats.
Quan els vulguis preparar, els deixes descongelar a la nevera.
Quan estiguin a punt, els neteges i els treus les espines.
Els deixes en remull amb aigua freda i sal uns 20 minuts.
Després els escorres i els poses en un recipient de fang o de
vidre.
Els cobreixes amb el vinagre blanc, un grapat de sal i una
mica d'aigua.
Els reserves a la nevera com a mínim durant 12 hores.
Quan te'ls vulguis menjar, els escorres.
Els serveixes amb un bon raig d'oli d'oliva, els alls tallats a
rodanxes i julivert.
Lluís Filella
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Siadya
Ingredients
1 kg de lluç
500 g d'arròs
Brou de peix
Farina
2 cebes
Pinyons
10 g de cúrcuma
10 g de comí
Suc d'1 llimona
Oli d'oliva
Sal
Elaboració
Talles les cebes a la juliana.
Les sofregeixes en una paella amb una mica d'oli.
Quan les cebes estiguin daurades, les retires del foc.
A la mateixa paella, hi aboques l'arròs.
El cobreixes amb el brou de peix i el cous a foc lent.
Hi afegeixes un polsim de sal, la cúrcuma i el suc de llimona.
Mentrestant, barreges la farina i el comí en un bol.
Arrebosses el peix amb aquesta mescla.
El fregeixes amb oli abundant.
A l'hora de servir, escampes la ceba fregida per sobre el
plat.
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Al damunt hi col·loques l'arròs i el peix.
Hi espolses els pinyons.
Nedaa Al Khatib
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Sípia amb salsa
Ingredients per a 3 persones
1 kg de sípies petites congelades
1 ceba mitjana
2 o 3 tomàquets madurs
1 gra d'all
½ got de vi blanc
Oli d'oliva verge extra
Julivert
Sal

Elaboració
Poses oli en una cassola.
Hi afegeixes la ceba, els tomàquets i l'all, tot ben triturat.
També hi poses la sípia, el vi blanc i un polsim de sal i julivert.
Ho barreges bé.
Ho cous a foc fort.
Una vegada comenci a bullir, abaixes el foc al mínim.
Ho vas remenant de tant en tant.
Quan les sípies estiguin toves, pots retirar la cassola del foc.
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Suggeriment
Les sípies també poden ser fresques, però les congelades,
les venen netes i només cal esbandir-les una mica.
M. Àngela Vilamitjana
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Sonzo de iuca
Ingredients per a 8 persones
2 kg de iuca
2 bosses de formatge ratllat
1 tasseta d'oli
Sal
Elaboració
Peles les iuques.
Poses aigua al foc amb un polsim de sal.
Les bulls.
Quan estiguin força cuites, hi afegeixes el formatge i l'oli.
Ho barreges bé.
Fregeixes la massa en una paella.
La vas aixafant bé.
Quan la massa estigui daurada, la retires del foc.
Ho serveixes calent.
Nancy Banegas
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Sopa de ceba gratinada
Ingredients
3 cebes mitjanes
½ l de caldo de carn o de verdures
50 g de mantega
1 cullerada sopera rasa de farina
Formatge emmental
Formatge parmesà
Crostonets de pa torrat
Sal
Pebre
Elaboració
Peles les cebes i les talles a rodanxes.
En una olla, hi desfàs la mantega.
Després, hi tires la ceba.
Deixes que es cogui a foc molt lent.
La vas removent perquè no s'enganxi.
En un altre recipient poses el caldo a bullir.
També hi tires un polsim de sal i un altre polsim de pebre.
Quan la ceba estigui daurada i tova, hi incorpores la farina
i el caldo.
Ho remous bé, perquè la farina es mescli amb la resta d'ingredients.
Ho deixes coure uns 15 minuts.
Després, ho bats.
Aboques la sopa en bols.
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Pel damunt, hi poses els crostonets de pa.
Ho gratines al forn.
Quan treus els bols, hi espolses la barreja de formatges.
Nacho Nisa
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Sopa de marisc amb llet de coco
Ingredients
250 g de crancs
250 g de calamars
250 g de gambes
Mig filet de peix al gust
500 ml de llet de coco
500 ml de llet sencera
3 cullerades de farina de blat de moro
Per al brou de peix
500 g de peix blanc i/o de roca (cap i espines)
1 ceba
2 pastanagues
1 porro
1 ram d'api
Per al sofregit
2 tomàquets
3 grans d'all
2 cebes
1 pebrot verd
4 cullerades d'oli d'oliva
½ kg de iuca
2 plàtans mascles verds
Sal
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Pebre negre
Comí
Coriandre
Elaboració
Poses un litre d'aigua a bullir en una olla.
Hi aboques la ceba, les pastanagues, el porro, l'api i el cap
i les espines de peix.
En una altra olla bulls els crancs, els calamars, les gambes i
el peix.
Mentrestant, tires una mica d'oli en una paella.
Hi sofregeixes els alls, les cebes i el pebrot, tot ben esmicolat.
Hi afegeixes una mica de sal, pebre, comí i coriandre.
Quan tot estigui una mica daurat hi incorpores els tomàquets, la iuca i els plàtans, tallats.
Ho cous a foc mitjà.
Al cap de 10 minuts abaixes el foc i incorpores la llet de
coco i la llet sencera.
Ho remenes bé.
Hi poses els crancs, els calamars, les gambes i el peix.
Ho deixes al foc uns 10 minuts.
Quan tot estigui cuit, ho afegeixes al sofregit.
Ho continues coent a foc molt lent.
A banda, emplenes un got amb el brou resultant.
Ho mescles amb la farina de blat de moro perquè quedi ben
espès.
Ho poses amb la resta del brou i ho remenes bé.
Ajuntes el peix amb el brou.
Ho continues coent uns 15 minuts més.
Nelis Milenia Escoto
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Suquet de peix
Ingredients per a 4 persones
1 kg de peix de roca
4 sípies petites
1 grapat de musclos grossos
1 fetge de peix
2 patates
2 pebrots verds italians
3 tomàquets de penjar
7 ametlles
4 grans d'all
1 branca de julivert
Herbes aromàtiques
Pebre negre
Oli d'oliva
Sal
Elaboració
En una cassola, poses l'oli.
Hi cous els alls, esberlats, i el fetge del peix.
Retires els alls del foc quan canviïn de color i quan el fetge
estigui ben ros.
Els reserves.
A la mateixa cassola, sofregeixes el pebrot, tallat a tires, i
els tomàquets, ratllats.
Quan el pebrot i els tomàquets estiguin daurats, hi afegeixes les patates, tallades.
També hi incorpores les sípies.
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Ho cobreixes tot amb aigua calenta.
També hi pots abocar una mica de fumet, fet amb les espines i les aletes del peix de roca.
Ho cous a foc fort durant 10 minuts.
Ho vas remenant perquè no s'enganxi.
Mentrestant, fas una picada en un morter.
Hi poses els alls, el fetge, les ametlles, el julivert, pebre
mòlt i herbes aromàtiques.
Ho piques bé.
Ho aboques a la cassola i ho remenes bé.
Hi col·loques el peix, tallat a rodanxes, i els musclos.
Ho sales al gust, tenint en compte que els musclos i el peix
ja en porten, de sal.
Ho deixes coure a foc fort 10 minuts més.
Un cop cuit, ho deixes reposar durant 5 minuts i ja està llest
per muntar.
Suggeriments
El peix de roca més adequat és la molla, negra o normal,
l'escórpora o la rascassa, etc. Cal, si és possible, que siguin
peces grans perquè les rodanxes també ho siguin.
Les millors patates per fer aquest plat són les vermelles o
del bufet.
Es pot acompanyar amb un bon vi blanc de l'Empordà.
Bartomeu Compte
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Tagín de pollastre amb llimona
Ingredients
1 pollastre
200 g d'olives negres adobades o morades
2 cebes mitjanes
2 llimones confitades en sal
3 grans d'all
Brou de pollastre
1 cullerada de cafè de comí
1 cullerada de cafè de cúrcuma
1 cullerada de cafè de gingebre
1 ram de coriandre fresc
Brins de safrà
2 cullerades d'oli d'oliva
Sal
Pebre
Elaboració
Trosseges el pollastre i el salpebres.
També el condimentes amb el comí, la cúrcuma i el gingebre.
En un tagín, o en un recipient de fang o ferro amb tapa, hi
escalfes l'oli.
Hi sofregeixes les cebes, tallades a trossos.
Quan estiguin transparents, hi incorpores els trossos de
pollastre, els alls, sencers, el coriandre i el safrà.
Ho deixes coure uns 5 minuts.
Hi afegeixes les olives.
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També hi poses les llimones, trossejades, però en reserves
la pela d'una.
Hi aboques el brou de pollastre o simplement aigua.
Ho tapes i deixes que es cogui uns 45 minuts.
Agafes la pela de la llimona que havies reservat i la talles a
tires.
Col·loques totes les tires a la base d'un plat o d'una safata.
Al damunt hi escampes, amb cura, tot el menjar de dins del
tagín.
Suggeriments
En lloc de tot un pollastre, també pots fer servir 1,5 kg de
cuixes.
Les llimones que s'usen per preparar aquest plat es poden
trobar en botigues especialitzades en productes marroquins, tunisians o algerians.
Saloua Chriyaa
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Tamales a l'olla i al forn
Ingredients per a 6 persones
12 panotxes tendres
½ l de llet
½ kg de formatge fresc
2 cullerades de sucre
2 cullerades de margarina
2 o 3 cullerades de farina de tamal
Sal
Grans d'anís
Panses
Elaboració
Desgranes les panotxes amb l'ajuda d'un ganivet.
Tritures una mica el blat de moro juntament amb la llet,
però no excessivament.
Ho poses en un bol.
Hi afegeixes el sucre, la margarina, la farina, un polsim de
sal i els grans d'anís.
Ho barreges bé.
Uneixes dues fulles de panotxa.
Al centre hi poses una cullerada de la massa.
Al damunt hi col·loques una làmina de formatge fresc i un
parell o tres de panses.
Tanques la panotxa.
Primer, doblegant els dos extrems.
Després, fent un llaç a la part central amb les mateixes
fulles.
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Repeteixes l'operació diverses vegades.
Ho bulls, durant 30 minuts, amb aigua i una mica de sal.
Si vols coure-ho al forn, poses la massa en una única fulla
de panotxa.
Repeteixes l'operació fins que hagis acabat tota la massa.
Doblegues les fulles com si fossin una empanada.
Les col·loques en una safata per anar al forn.
Les cous, durant 30 minuts, a 180 °C.
Les menges calentes per esmorzar i berenar.
Suggeriment
Si no tens fulles de panotxa, pots posar la massa directament a la plata del forn, prèviament impregnada amb una
mica d'oli; un cop cuita, la talles a trossos.
Nancy Banegas
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Tagra
Ingredients
Seitons
Patates
Tomàquets
Pebrot verd
Pèsols
½ tassa d'oli
1 branca de coriandre
Comí
Julivert
Orenga
All
Pebre negre
Pebre vermell
Sal
Elaboració
Treus les espines del peix.
A banda, en un bol gros, hi poses el coriandre, el comí, el
julivert, l'orenga, l'all, el pebre negre i el pebre vermell.
Ho piques bé.
Hi afegeixes l'oli.
La barreja obtinguda s'anomena charmila.
Cobreixes la base del tagra amb tomàquets, patates i
pebrot verd, tot tallat a rodanxes i col·locat en aquest
ordre.
Ho sales al gust.
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A sobre hi poses el peix de forma asimètrica.
Hi aboques la charmila.
Hi afegeixes els pèsols.
Ho cous dins del tagra uns 30 minuts a foc mitjà.
Quan les patates estiguin cuites, retires el tagra del foc.
Suggeriment
Si ho prefereixes, en lloc de seitó també pots fer servir sardines.
Yasser Saadoune
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Tapado olanchano
Ingredients
2 lliures (2 kg i 400 g) de carn de bou
2 lliures (2 kg i 400 g) de costella de porc salada o fumada
1 xoriç
4 plàtans mascles verds
4 plàtans madurs
3 iuques grosses
1 ceba
1 llauna de llet de coco
1 lliura (1 kg i 200 g) de llardons
4 grans d'alls
1 xili dolç
1 tomàquet
Coriandre
Oli
Elaboració
Trosseges la carn de bou, les costelles i el xoriç.
Ho deixes reposar en aigua des del dia abans de cuinar el
plat.
En una olla grossa, hi tires una mica d'oli.
Hi sofregeixes la ceba, el tomàquet i l'all, ben picats, juntament amb el xili i el coriandre.
Quan tots els ingredients estiguin una mica daurats, hi afegeixes la carn de bou.
També hi aboques una mica d'aigua.
Quan vegis que la carn s'ha estovat, hi poses les costelles.
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Al cap d'una estona ho retires tot del foc i reserves el brou.
Cobreixes la base de la mateixa olla amb una capa de plàtans madurs i de iuques.
A sobre hi col·loques una mica de carn de bou, costelles,
xoriç i llardons.
Fas una altra capa amb els plàtans mascles verds.
Al damunt hi poses la carn restant.
Ho acabes cobrint tot amb els trossos de plàtan madur que
t'hagin sobrat.
Quan tens tot el tapado construït, hi aboques el brou barrejat amb la llet de coco.
Si vols, hi pots posar més plàtan madur.
Ho cous una mica al foc i ja es pot servir.
Isabel Chávez
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Truita de bacallà
Ingredients per a 4 persones
150 g de bacallà esqueixat dessalat
6 ous
3 patates mitjanes
2 cebes mitjanes
1 carbassó mitjà
1 pebrot verd petit
1 gra d'all
Oli d'oliva
Sal
Elaboració
Peles les patates, les cebes i el carbassó.
Ho talles a quadradets i ho sales.
Ho cous, a foc lent, en una paella amb una mica d'oli.
Ho remenes de tant en tant perquè no s'enganxi.
Mentrestant, talles el pebrot i el cous en una altra paella.
Quan la barreja de patata, ceba i carbassó estigui a punt, hi
afegeixes l'all, tallat.
També hi incorpores el pebrot i el bacallà.
Ho remenes molt bé.
Bats els ous i els aboques a la barreja.
Quan els ous estiguin quallats, ja pots treure la truita del
foc.
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Suggeriment
Pots acompanyar aquesta truita d'una amanida d'escarola,
ceba tendra, raves i olives negres.
Elena Novo
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Truita de final de mes
Ingredients per a 8 persones
3 ous
Pebrots vermells
Pebrots verds
Cebes
Patates
8 torrades integrals
Oli
Elaboració
Peles les cebes i les patates.
Les talles a trossos.
També talles els pebrots.
Ho cous tot en una paella amb oli.
Bats els ous.
Els aboques a la paella on hi ha les verdures.
Cous la truita per una banda.
Després la gires i la daures per l'altre costat.
Talles la truita i en col·loques els talls a sobre de les torrades de pa.
Regina Escriche
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Truita de patates i alls tendres
Ingredients
3 patates mitjanes
1 manat i mig d'alls tendres
4 ous
Oli
Sal
Pebre blanc
Elaboració
Peles els alls tendres.
Els talles a trossos d'1 cm de diàmetre.
Poses oli en una paella i els sofregeixes a foc lent.
Els sales.
Els vas remenant perquè no es cremin.
Quan estiguin cuits, els reserves.
Peles les patates i les talles a trossos.
Les fregeixes a la mateixa paella on has cuinat els alls.
Les salpebres.
Quan estiguin quasi fetes, hi incorpores els alls.
Ho barreges bé.
Hi aboques els ous, batuts.
Si és necessari ho rectifiques de sal.
Gires la truita i deixes que es cogui per l'altra banda.
Anna Hero

96

Truita de tonyina
Ingredients per a 4 persones
4 ous
2 llaunes de tonyina
Oli
Sal
Elaboració
En un recipient bats els ous.
Hi afegeixes la tonyina, ben escorreguda.
Ho barreges bé.
Hi tires una mica de sal.
Escalfes oli en una paella.
Hi aboques la mescla d'ous i tonyina.
Cous la truita per un costat.
Posteriorment, la gires i la cous per l'altre.
Anna Hero
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Truita de carbassó i botifarró de Burgos
Ingredients per a 7 persones
1 carbassó
1 botifarró de Burgos bullit
6 ous
Oli
Farina d'arròs
Elaboració
Peles i talles el carbassó.
El fregeixes en una paella amb oli.
Bats els ous.
Els aboques a la paella.
Quan la truita estigui cuita per una banda, la gires.
Quan l'altra banda també s'hagi daurat, la retires del foc.
Arrebosses el botifarró, ja cuit, amb la farina d'arròs.
El col·loques a sobre de la truita.
Regina Escriche
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Truita dels Països Catalans
Ingredients per a 4 persones
4 ous
4 rodanxes gruixudes de sobrassada
1 cullerada sopera de formatge ratllat
Elaboració
Desfàs la sobrassada en una paella.
És important que no hi posis gens d'oli.
Bats els ous.
Els incorpores a la paella.
També hi afegeixes el formatge.
Cous la truita per un costat.
Un cop cuita, la tombes i la cous per l'altra banda.
Anna Hero
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Xoriços ofegats
Ingredients
6 xoriços
3 alls
2 tomàquets madurs
2 cullerades d'oli d'oliva
Sal
Vi perfumat
Oli
Elaboració
Poses oli en una cassola.
Quan estigui ben calent, hi sofregeixes els alls i els tomàquets, tots ben tallats.
Ho sales.
Després hi col·loques els xoriços.
Els vas girant i vigiles que no es cremin.
Els cobreixes amb el vi.
Els cous fins que el vi es redueixi.
Abans de servir-los, els talles a trossos.
Joan Cànovas
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Postres

Arròs amb llet
Ingredients
6 cullerades soperes d'arròs
8 cullerades soperes de sucre
¾ l de llet
Pela d'1 llimona
Canyella en pols
Elaboració
Poses aigua abundant en una olla.
Quan l'aigua bulli, hi tires l'arròs.
El deixes coure durant uns 10 minuts.
Un cop cuit, l'escorres.
En un altra olla, poses la llet i la pela de la llimona.
En el moment que arrenqui el bull, hi aboques l'arròs.
Ho deixes coure tot junt.
Al cap d'uns 12 minuts ho retires del foc.
Treus la pela de la llimona.
Hi afegeixes el sucre i ho remenes bé.
Ho aboques en recipients individuals i ho deixes refredar.
Hi espolses una mica de canyella pel damunt.
Isabel Rincón
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Baxuxa independent
Ingredients per a 10 persones
5 ous
250 g de pela confitada de taronja amarga i de mandarina
Oli
Elaboració
Talles unes quantes peles de mandarina confitada a tires.
Les reserves per a la decoració.
Talles la resta de peles confitades de mandarina i també de
taronja a daus.
Les barreges amb els ous, prèviament batuts.
Untes un motlle amb oli.
Hi aboques la barreja d'ous i fruita confitada.
Ho cous al forn.
Quan estigui a punt, ho decores amb les tires de mandarina
confitada que havies reservat.
Josep Obradors
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Borratxos
Ingredients
Farina (tota la necessària per lligar la massa)
100 g de sucre
1 got de vi blanc
1 got d'oli
Canyella
Elaboració
En un recipient, barreges el vi amb la farina.
Quan notis que la massa ja no se t'enganxa als dits, en fas
una bola.
Després l'estires fins que et quedi una làmina ben fina.
La talles a trossos petits.
Fregeixes els trossos en una paella amb oli ben calent.
Un cop cuits, hi empolsines el sucre i la canyella pel
damunt.
Elena Pérez
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Bunyols de poma
Ingredients
2 ous
2 pomes
7 cullerades de farina
3 cullerades de sucre
2 cullerades de llet
Pela d'1 llimona
½ sobre de llevat
Oli
Elaboració
En un bol, bats els ous, el sucre, la llet i la pela de llimona.
Al cap d'una estona, hi afegeixes la farina i el llevat.
Ho continues batent.
Peles les pomes i les talles a trossos petits.
Les afegeixes a la massa.
Ho bats fins que no hi hagi cap grumoll.
Escalfes oli en una paella.
Quan estigui ben calent, hi vas tirant cullerades de la
massa.
Fregeixes els bunyols fins que siguin rossos.
Hi escampes sucre, al gust, per sobre.
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Suggeriment
Pots fer la mateixa recepta substituint les pomes per plàtans.
Elena Pérez
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Carquinyolis
Ingredients
150 g de farina
150 g de farina d'ametlla
150 g de sucre
150 g d'ametlles crues amb pela
2 ous
10 g de llevat
5 g de sal
5 g de canyella
20 ml de licor d'anís
Pela d'1 llimona o taronja
Elaboració
En un bol, hi poses la farina, la farina d'ametlla, el sucre,
els ous, el llevat, la sal, la canyella, el licor d'anís i la pela
de llimona o de taronja.
Ho barreges bé, fins que quedi una massa ben homogènia.
Hi afegeixes les ametlles.
Ho continues remenant, però no cal que sigui durant gaire
estona.
Amb la massa, vas fent xurros o petites barres de pa.
Com a orientació, haurien de fer 1 cm d'alt, 5 cm d'ample i
30 cm de llarg.
Un cop fet, ho col·loques a la safata del forn, prèviament
folrada amb paper per a forn.
És important que deixis distància entre els diversos trossos
de massa, ja que aquesta creixerà.
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Ho cous al forn, preescalfat a 180 °C, uns 20 minuts.
Quan estiguin llestos, els talles, al biaix, amb un ganivet de
serreta.
Procures que aproximadament tots facin 1 cm.
Tornes a fornejar tots els trossos fins que estiguin daurats.
Suggeriment
Si veus que et costa treballar la massa, pots untar-te les
mans amb oli.
David Díaz
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Crema volteada
Ingredients per a 10 persones
1 pot de llet condensada
Llet evaporada
4 ous
1 tassa de sucre
Essència de vainilla
Elaboració
Poses el sucre en una paella calenta.
El vas remenant fins que es faci caramel líquid.
L'aboques en un motlle i el deixes refredar.
Mentrestant, bats els ous.
Hi afegeixes la llet condensada, la llet evaporada i l'essència de vainilla.
Ho remenes bé.
Aboques la massa al motlle.
Ho cous al forn, a 180 °C, durant 55 minuts.
Ho retires del motlle i ho deixes refredar uns 10 minuts.
Serveixes la crema semifreda.
Luz S. Hernández
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Croissants farcits
Ingredients
12 croissants petits
2 llaunes de tonyina amb oli d'oliva
2 ous durs
25 g de pinyons fregits
Sal
Elaboració
Obres els croissants per la meitat sense partir-los del tot.
A banda, talles els ous ben petits i esmicoles la tonyina.
Poses els trossos d'ou i de tonyina en un bol.
Hi afegeixes els pinyons.
Ho barreges i hi tires un polsim de sal.
Vas omplint els croissants amb porcions de la massa.
Sabina Paret
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Cuñapé
Ingredients
400 g de farina de iuca
400 g de formatge ratllat
1 got petit d'oli de gira-sol
1 got de llet
3 cullerades soperes de sucre
1 culleradeta de sal
Elaboració
En un bol poses la farina, el formatge, l'oli, el sucre i la sal.
Ho barreges.
Al final de tot hi aboques la llet, ben lentament.
Ho amasses enèrgicament durant 5 minuts.
Quan la massa ja no se t'enganxi a les mans, en vas fent
boles.
Al mig de cada bola hi fas un forat petit perquè es cogui més
bé.
Les poses al forn, a 180 °C, de 25 a 28 minuts.
Quan tinguin un color rosat, ja les pots treure del forn.
Nancy Banegas
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Flam d'ou
Ingredients per a 4 persones
½ l de llet
2 ous
2 rovells d'ou
200 g de sucre
1 canonet de canyella
Pela d'1 llimona
Elaboració
Escalfes la llet amb la meitat de la pela de llimona i un tros
del canonet de canyella.
La deixes refredar i la coles.
Hi afegeixes els ous i el sucre.
Ho bats.
Poses la massa en diversos motlles amb sucre cremat.
Ho cous al forn, al bany maria, a temperatura baixa.
Comproves amb una forquilla o un escuradents que els flams
estiguin cuits.
Encarnación Bosch
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Galetes amb crema catalana
Ingredients per a les galetes
200 g de farina
120 g de sucre
60 g de mantega
1 ou
1 sobre de llevat
Canyella en pols
Ingredients per a la crema catalana
8 ous
1 l de llet
250 g de sucre
50 g de midó
Pela d'1 llimona
1 branca de canyella
Elaboració
Per fer les galetes, desfàs la mantega.
Hi afegeixes el sucre, la farina, l'ou, el llevat i un polsim de
canyella.
Ho amasses bé amb les mans.
Quan la massa no se t'enganxi als dits, la deixes reposar uns
15 minuts.
Després, l'estires amb un corró.
Talles la massa en forma de rodones amb l'ajuda d'un got.
Ho cous al forn, a 180 °C, durant 15 minuts.
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Mentrestant, prepares la crema catalana.
Bulls la llet amb la pela de llimona i la canyella.
Desfàs el midó en una tassa amb una mica de llet.
En un altre recipient, hi poses els rovells dels ous.
Hi afegeixes el sucre.
Ho barreges bé, fins que es faci una massa compacta.
Hi aboques la llet, lentament, i ho remous de manera contínua sempre en la mateixa direcció.
Quan estigui a punt d'arrencar el bull, hi incorpores el midó.
Ho segueixes removent.
Quan tot estigui ben lligat, ho retires del foc.
Poses la crema catalana per sobre les galetes.
Si ho desitges, hi tires una mica de sucre per sobre i el cremes.
Avelina Franco
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Kit kat amb plàtan
Ingredients per a 5 persones
12 galetes quaker de nata
2 rajoles de xocolata negra
3 cullerades de melmelada de maduixa
½ tassa de nata per muntar
½ plàtan
1 cullerada de sucre de llustre
1 cullerada de mel
Elaboració
Fons la xocolata al microones o al bany maria.
N'aboques una part en un recipient ben pla.
Col·loques les galetes per sobre.
Hi poses una capa de melmelada i, al damunt, una altra
capa de galetes.
Amb la xocolata restant, cobreixes bé les galetes.
Talles el plàtan a rodanxes.
Les poses a sobre de tot.
Ho acabes de decorar amb la mel.
Susana Fernández
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Niu del Saraya
Ingredients
1 tassa de sucre
½ tassa d'aigua
4 tasses de llet
4 tasses de farina fina de blat de moro
1 cullerada de mantega
1 culleradeta de suc de llimona
1 cullerada d'aigua de tarongina
1 cullerada d'aigua de roses
Pa torrat
Festucs
Elaboració
Poses al foc l'aigua, el sucre, el suc de llimona i la mantega.
En una altra olla, escalfes la llet, la farina, la tarongina i
l'aigua de roses.
Ho cous a foc lent i ho remenes constantment.
Aboques la massa a sobre el pa torrat.
Al damunt, hi espolses els festucs, ben esmicolats.
Ho reserves a la nevera.
Michel Dahrieh i Aida Dahrieh
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Pa de pessic amb melmelada de
maduixa i xocolata
Ingredients per a 8 persones
Per al pa de pessic
3 ous
1 iogurt natural o de sabors
3 mesures de iogurt de farina
2 mesures de iogurt de sucre
½ mesura de iogurt d'oli
1 sobre de llevat
Per al farciment
1 pot de 250 g de melmelada de maduixa
Per al fondant
1 rajola de xocolata negra d'uns 200 g
150 ml de nata
2 sobrets de sucre
3 làmines de gelatina alimentària neutra
Per a la decoració
1 rajola de xocolata blanca d'uns 100 g
Mantega
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Elaboració
Separes les clares dels rovells i les bats fins que estiguin a
punt de neu.
Hi afegeixes el sucre.
Ho continues batent.
A banda, barreges els rovells amb el iogurt.
A aquesta barreja hi afegeixes la de les clares i el sucre.
Hi incorpores la farina, tamisada, perquè no faci grumolls.
Hi aboques el llevat i l'oli.
Ho barreges bé.
Poses la massa en un motlle.
Ho cous al forn, prèviament escalfat, uns 45 minuts.
Mentrestant, poses les làmines de gelatina en aigua uns 10
minuts.
Fons la rajola de xocolata negra al bany maria o al microones.
Un cop fosa, hi afegeixes la nata, el sucre i la gelatina
hidratada.
Ho mescles.
Quan el pa de pessic estigui cuit i fred, el parteixes per la
meitat.
Hi untes la melmelada de maduixa.
El tapes amb l'altra meitat.
A sobre hi aboques la barreja de xocolata negra.
Finalment, barreges la xocolata blanca, fosa, amb la mantega.
Ho col·loques en una màniga pastissera.
Decores el pa de pessic al gust.
Suggeriments
Si vols fer el pa de pessic més ràpid, pots posar en un reci119

pient tots els ingredients a la vegada i barrejar-los fins que
quedi una massa ben homogènia.
Si has treballat bé les clares a punt de neu també pots prescindir del llevat.
Úrsula Piñero
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Pa de pessic de iogurt
Ingredients per a 6 persones
3
1
3
2
1
1

ous
iogurt de llimona
mesures de iogurt de farina
mesures de iogurt de sucre
mesura de iogurt d'oli d'oliva
sobre de llevat

Elaboració
Poses els ous, el iogurt, la farina, el sucre, l'oli i el llevat en
un recipient.
Ho bats.
Quan tinguis una massa ben homogènia, l'aboques en un
motlle.
Ho cous al forn, a 180 °C, durant 40 minuts.
Andrés Millán
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Pastís a l'estil eivissenc
Ingredients
½ kg de formatge de Burgos o de mató
6 ous grossos
7 cullerades soperes de sucre
1 cullerada sopera de maizena
4 trossos de menta fresca
Elaboració
En un bol poses el formatge, els ous, el sucre, la maizena i
la menta.
Ho bats.
Quan tinguis una massa homogènia, l'aboques en un motlle.
Ho cous al forn durant uns 30 minuts.
Sabina Paret
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Pastís casolà
Ingredients per a 6 persones
3 ous
1 iogurt de llimona
2 gots de farina
1 got de sucre
½ got d'oli
½ got de llet
1 sobre de llevat
Xocolata
Melmelada
Nata muntada
Lacasitos
Pela d'1 llimona
Elaboració
Bats els ous en un bol.
Hi afegeixes el iogurt, la farina, el llevat, el sucre, la llet,
l'oli i la pela de llimona.
Remenes tota la massa fins que quedi ben homogènia.
La poses al forn, preescalfat, a 250 °C, durant 20 minuts.
Quan el pastís estigui cuit el deixes refredar.
El talles en tres capes.
A la de sota hi poses melmelada i a la del mig, xocolata,
prèviament fosa.
Reserves la capa de sobre per a la nata i els lacasitos.
Acabes de cobrir tot el lateral del pastís amb la xocolata
sobrant.
María Ermitas Lorden
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Pastís de cafè
Ingredients
3 ous
1 iogurt
2 mesures de iogurt de sucre
3 mesures de iogurt de farina
2 mesures de iogurt d'oli de gira-sol
Cafè (una cafetera de 6 tasses)
1 sobre de llevat
Elaboració
Poses els ous, el iogurt, el sucre, la farina, l'oli, el cafè i el
llevat en un bol.
Ho bats.
Quan tinguis una massa ben homogènia, l'aboques en un
motlle.
Ho cous, a 200 °C, durant 20 minuts.
Avelina Franco
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Pastís fred de formatge
Ingredients
400 g de formatge cremós
250 g de nata líquida
100 ml de llet
150 g de sucre
100 g de galetes integrals
75 g de mantega
2 làmines de gelatina
Elaboració
Aixafes les galetes.
Les barreges amb la mantega, fosa.
Folres un motlle amb paper de film.
Omples la base del pastís amb la mescla de galetes i mantega.
Ho reserves a la nevera.
Mentrestant, poses el sucre i el formatge en un recipient.
Ho bats.
Hi incorpores la nata, prèviament muntada, a poc a poc.
Ho segueixes batent.
Poses les làmines de gelatina en remull.
Quan estiguin toves, les escorres.
Escalfes la llet en un cassó.
Hi afegeixes la gelatina i la vas remenant perquè es
desfaci.
Incorpores la llet i la gelatina a la barreja de formatge,
sucre i nata.
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Ho bats tot plegat fins que et quedi una massa ben homogènia.
Ho aboques al motlle que havies reservat a la nevera.
Ho deixes quallar al congelador durant unes 3 hores.
Suggeriment
Quan desemmotllis el pastís, el pots decorar amb melmelada de gerds, maduixa o préssec.
Sabina Paret
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Pastís de poma
Ingredients
6 pomes tipus golden o reineta
125 g de mantega (o d'oli de gira-sol)
1 ou sencer
2 rovells d'ou
150 g de sucre
170 g de farina
2 culleradetes i mitja de llevat en pols
Brandi
Sal
Sucre de llustre
Elaboració
Peles les pomes i els treus les llavors.
Les parteixes en quatre trossos.
De cada tros en vas fent làmines molt fines.
Les reserves.
Mentrestant, bats l'ou sencer i els dos rovells.
Hi afegeixes el sucre, la mantega i un rajolí de brandi.
Ho bats.
Posteriorment hi aboques la farina, el llevat i un polsim de
sal.
Ho segueixes batent.
Folres la part inferior del motlle amb paper vegetal i n'untes les parets amb mantega o farina.
Hi aboques la massa.
La cobreixes amb les làmines de poma.
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Ho cous al forn, prèviament escalfat, a 180°C, durant 30
minuts.
Quan estigui cuit hi espolses sucre de llustre per sobre.
Patrícia Ruiz
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Pastís de Sacher
Ingredients
6 ous
200 g de sucre
200 g de farina
200 g de mantega
400 g de xocolata de cobertura
1 sobre de llevat
Elaboració
Bats les clares d'ou a punt de neu.
Hi afegeixes els rovells, el sucre, la farina, la mantega, el
llevat i la xocolata, fosa.
Ho barreges tot molt bé.
Quan tinguis una massa ben homogènia, l'aboques en un bol.
Ho cous al forn, a 200 °C, durant 10 minuts.
Després abaixes la temperatura a 180 °C.
Ho cous uns 45 minuts més.
Teresa Jesús Rozas
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Pastís Sant Marc
Ingredients
2 planxes de braç de gitano
Per a la gema
3 ous
175 g de sucre
1 llimona
10 g de maizena
Per a la trufa
200 cl de crema de llet
50 g de xocolata de cobertura
20 g de sucre
Per a la nata
200 cl de crema de llet
50 g de sucre
Elaboració
En un cassó fondo poses els ous, el sucre, unes gotes de llimona i la maizena.
Ho cous a foc lent sense deixar de remenar-ho perquè no
s'enganxi.
Quan arrenqui el bull, ho deixes al foc un parell de minuts
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més.
Estens la gema resultant damunt del marbre amb una espàtula.
Un cop freda, la reserves a la nevera.
Hi pot estar fins a una setmana.
Per a la trufa, poses la crema de llet al foc.
Quan arrenqui el bull, la retires del foc.
Hi afegeixes la xocolata i el sucre.
Ho barreges i ho reserves a la nevera.
Hi ha d'estar 12 hores com a mínim.
Passat aquest temps, ho muntes.
Per a la nata, bats la crema de llet.
Quan estigui quasi arribant al punt de neu hi afegeixes el
sucre.
Ho segueixes batent fins que sigui ben consistent.
Un cop fetes les tres guarnicions, talles les planxes.
Cal que els talls siguin en forma de rodona, d'uns 24 cm de
diàmetre.
Agafes una rodona i l'untes amb una capa de gema i a sobre
amb una capa de trufa.
Agafes una altra rodona i hi poses una capa de gema i al
damunt una capa de nata.
Agafes una tercera rodona i hi col·loques una capa generosa de gema.
Ho reserves al congelador durant un parell d'hores perquè
agafi consistència.
Montserrat Castellví
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Pastís de taronja
Ingredients
1 taronja mitjana
3 ous
1 got de sucre
1 got de farina
¾ de got d'oli
1 sobre de llevat
Elaboració
Rentes la taronja.
La talles per dalt i per baix.
Després la parteixes per la meitat i t'assegures que no hi
quedin fils blancs.
Talles la part restant, amb la pela inclosa.
Poses els diversos trossos en un bol.
Hi afegeixes els ous, el sucre, la farina, l'oli i el llevat.
Ho bats fins que quedi ben homogeni.
Aboques la massa en un motlle.
Ho cous al microones, a temperatura màxima, uns 12
minuts.
Suggeriments
A la massa hi pots barrejar els ingredients que vulguis
(maduixes, pinya, conguitos, etc.).

132

A la base del motlle hi pots posar una mica de caramel
líquid.
María José Enríquez

133

Pastís de taronja i xocolata
Ingredients
6 ous
4 cullerades de farina o maizena
3 o 4 cullerades de sucre
200 g d'ametlles tipus marcona
2 taronges tipus Califòrnia
1 rajola de xocolata
1 sobre de llevat
Elaboració
Poses els ous, la farina, el sucre i el llevat en un bol.
Ho barreges bé.
Hi afegeixes la taronja, amb pela i tallada a trossos, i les
ametlles.
Ho tritures fins que quedi una massa homogènia.
Ho aboques en un motlle.
Hi afegeixes la xocolata, tallada a trossos, per sobre.
Ho cous al forn, a 250 °C, durant uns 20 o 25 minuts.
Robert Escribano
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Púding de farina de blat de moro
Ingredients
1 tassa de farina de blat de moro mòlta
6 tasses de llet
1 tassa de sucre
100 g de mantega
1 tassa de panses
¼ de culleradeta de sal
1 culleradeta d'anís
Canyella
Elaboració
Poses un cassó al foc.
Hi aboques la meitat de la llet (tres tasses) i la farina.
Ho cous a foc mitjà, durant 20 minuts, sense deixar de
remenar.
En un altre recipient bulls la llet restant.
Hi afegeixes el sucre, la mantega, la sal, l'anís i la canyella.
Ho deixes al foc durant 5 minuts.
Ho coles.
Afegeixes aquesta barreja a la de llet i farina.
Ho cous uns 20 minuts més.
Ho remous constantment perquè no s'enganxi.
Hi aboques les panses.
Ho deixes 5 minuts més al foc.
Aboques el púding en una confitera.
El poses al forn fins que quedi enrossit per dalt i per baix.
Olga Bretones
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Rosquilla de vi
Ingredients
2 gots d'oli d'oliva
1 got de vi blanc
Farina (tota la que admeti el líquid)
Sucre de llustre
Sal
Elaboració
En un bol aboques la farina.
Hi afegeixes l'oli i el vi blanc.
També hi tires un polsim de sal.
Ho barreges bé, fins que no s'enganxi ni al bol ni a les mans.
Vas afegint farina, de mica en mica, en la mesura que creguis convenient.
Dónes forma de rosquilla a la massa.
La cous al forn durant uns 40 minuts.
Quan es refredi, l'empolsines amb sucre de llustre.
Antonio Lorente
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Rosquilles de polenta
Ingredients
¼ de kg de polenta
1 ou
2 cullerades de sucre
1 cullerada de canyella
Oli d'oliva
Elaboració
Bats l'ou.
Hi afegeixes la polenta, el sucre i la canyella.
Ho continues batent.
Quan la massa estigui llesta, n'agafes grapats petits i els
dónes forma de rosquilla.
Les fregeixes en una paella amb oli ben calent.
Judit Gonzalo
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Sospirs
Ingredients
2 clares d'ou
250 g de sucre
Elaboració
Poses les clares en un bol.
Les bats.
Hi afegeixes el sucre.
Ho continues batent.
Poses la massa en motlles de magdalenes.
Ho cous al forn durant uns 30 minuts.
Carmen Rocher
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Teules
Ingredients per a 4-6 persones
60 g de sucre
60 g de farina
60 g de margarina
30 g de panses de Corint
2 clares d'ou (o 1 ou)
Elaboració
Fons la margarina.
La barreges amb el sucre.
Hi afegeixes les clares d'ou o l'ou.
Ho continues barrejant.
Hi aboques la farina.
Quan obtinguis una massa ben homogènia, hi incorpores les
panses.
Ho aboques en un motlle, prèviament folrat amb paper
vegetal.
Ho cous al forn, a 180 °C, durant 10 o 12 minuts.
Suggeriment
A la massa també hi pots afegir altres ingredients, com per
exemple ametlles o fruita confitada.
Maria Teresa Oller
139

Torradetes de Santa Teresa
Ingredients per a 4 persones
12 llesques de pa sec
1 ou
Llet
Sucre
Canyella
Oli
Elaboració
Poses llet en un bol gros.
Hi deixes les llesques de pa en remull.
Mentrestant, bats l'ou.
Agafes les llesques de pa, ben sucades de llet, i les passes
per l'ou.
Les fregeixes amb oli ben calent per les dues bandes.
Les col·loques en un plat amb paper de cuina absorbent per
treure'n l'excés d'oli.
Hi espolses sucre i canyella per sobre.
Les menges calentes.
M. Pilar Martínez
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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 amb 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 cobertes amb sucre o amb mel.
Maura Sánchez
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Trufes
Ingredients per a unes 12 persones
370 g de llet condensada
25 g de mantega
3 cullerades de cacau en pols
Fideus de xocolata de colors
Elaboració
Poses una olla al foc.
Hi afegeixes la llet condensada, la mantega i el cacau.
Deixes que es cogui a foc lent, durant uns 10 minuts.
Ho remous constantment.
Aboques la massa dins d'un plat fondo, prèviament untat
amb mantega.
La deixes refredar.
Amb les mans, també untades amb una mica de mantega,
vas fent boles petites.
Arrebosses les trufes amb els fideus de xocolata de colors.
Les reserves a la nevera.
Abraham Agustín
de la Fuente
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Truita de xocolata
Ingredients
6 ous
100 g de xocolata negra
Oli
Elaboració
En un bol bats els ous.
Hi afegeixes la xocolata, prèviament fosa.
Ho barreges bé.
En una paella poses una mica d'oli a escalfar.
Quan estigui calent, hi aboques la mescla d'ous i xocolata.
Ho cous com una truita a la francesa.
Josep Obradors
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Receptes literàries

Receptes literàries
En aquest apartat us oferim un seguit de fragments gastronòmics extrets de diverses obres de l'escriptor català
Manuel Vázquez Montalbán, que, a través d'un dels seus personatges mítics, Pepe Carvalho, va saber transmetre als lectors el gust que sentia per la gastronomia.
Vázquez Montalbán, a banda de ser un gran amant de la gastronomia, també va ser una figura compromesa amb el món
obrer i, per tant, va tenir un vincle destacat amb CCOO.
L'any 2014, com a commemoració del desè aniversari de la
seva mort, des del sindicat, i concretament des de la Mostra
de Cuines Obreres, se li va retre un homenatge a través
d'una representació gràfica que recollia el que us exposem
tot seguit.
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Pa amb tomàquet
—Així com hi ha una koiné lingüística i podem identificar
l'origen comú de les llengües àries en l'indoeuropeu, hi ha
una koiné gastronòmica evident, un dels símptomes científics de la qual és el pa amb tomàquet. Podem agermanar-lo
amb la pizza, però la supera en facilitat. La farina a la pizza
s'ha de coure. En canvi, el pa amb tomàquet és simplement
això, pa i tomàquet, una mica de sal i oli.
—I que és boníssim —aclamava l'andalusa, plena d'entusiasme pels misteris que li desvetllava en Carvalho. Refresca i
alimenta. Té molt aliment. El doctor Cárdelos m'ho va dir
quan li vaig portar el meu nen, que estava una mica anèmic.
Doni-li bones llesques de pa amb tomàquet i pernil. Un
miracle. Ara tinc el nen en una casa de pagès de Gavà i jo
els dic als que en tenen cura: sobretot, pa amb tomàquet,
molt de pa amb tomàquet.
A en Carvalho li va molestar que el nivell científic de la conversa disminuís, però ja arribava la safata de pa amb tomàquet.
(Traducció lliure de: Tatuaje)
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Ous ferrats amb xoriço
—Meravellós, no?
—Ous ferrats amb xoriço.
—Doncs sí.
—Què hi tens, en contra dels ous ferrats amb xoriço?
—El xoriço em torna a la boca.
—Si ho arribo a saber abans, no em caso amb tu.
El bosc protegeix l'avanç del cotxe i tanca la nit definitivament. La llum dels fars llepa les coses com intentant endevinar-les.
(Traducció lliure de: Historias de padres e hijos)
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Ropavieja
Va menjar de manera fugaç i capritxosa per les tavernes del
Barri Xino, un dinar ple d'oli refregit i all. Preferia passejar
en espera de l'informe d'en Bromuro a tornar al despatx, on
l'esperava un dels menús d'urgència d'en Biscuter: ropavieja amb salsa de tomàquet i formatge ratllat, gratinada. La
falta de clients i, per tant, de casos aconsellava aprofitar
les sobres i en Biscuter tenia un abundant repertori de cuina
de mala mort suposadament popular. En Bromuro va arribar
puntual a la cita, puntual i desconcertat.
(Traducció lliure de: Asesinato en Prado del Rey)
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Morterol
—Planas no ha descobert el plaer de menjar. És un plaer que
cal descobrir als trenta anys. És l'edat en què l'ésser humà
deixa de ser un imbècil i, a canvi, paga el preu de començar a envellir. Aquesta tarda he decidit berenar morterol i
beure Chablis. Vostè sap què és el morterol?
—Una mena de paté castellà.
—De Conca, per ser més exactes. Un impressionant paté fet
de llebre, garró de porc, gallina, fetge de porc, nous, clau,
canyella, comí de prat… Comí de prat…! Quina paraula tan
bonica per a un berenar excel·lent!
(Traducció lliure de: Los mares del Sur)

151

Arròs amb carxofes
—A mi no m'emboliquis. Procura aclarir-te tu. A veure quin
dia descobreixes què és aquesta cosa en què creus.
En Biscuter se'n va anar cap al fornell entre discursos sobre
la causa última de l'univers i postil·les sobre un arròs amb
carxofes que estava preparant. Un sofregit, molta carxofa,
safrà, pebrot de morro de bou i res més. Diguéssim que no
té el compte per fer salts d'alegria. No sé per a què estalvia tant, cap. Un dia d'aquests la dinyarà i tot el que té s'ho
menjaran els cucs.
(Traducció lliure de: Historias de política ficción)
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Arròs amb verdures
Los Naranjos era un restaurant de viatgers i acomodats o
assabentats de la comarca a la recerca dels seus plats de
verdures i peixos, a poca distància, l'horta i el mar, i entre
ells un arròs de verdures i pollastre i un mero a la murciana
que en Carvalho va demanar després de repassar la carta
sense deixar-se desmoralitzar per la curiosa manera en què
apareixia escrit vishishua, exsopa freda convertida en enigmàtic nom de deïtat obscura. L'arròs era al menú, però no
a la carta. En Carvalho es va entestar a tastar-lo i era un
arròs apetitós, de terra endins, amb albergínia fregida
inclosa, element que en Carvalho mai havia relacionat amb
l'arròs fins en aquell moment i que no desentonava. En
Carvalho va demanar vins autonòmics i se li va oferir un
excel·lent Carrascalejo que ja coneixia des dels temps de
les seves periòdiques escapades cap al mar Menor, tan bon
punt a Barcelona li arribava el pressentiment de l'aroma de
la flor del taronger i el cos se li tornava àvid de sud. Ara
viatjava, però, amb la precisió d'un viatjant, amb un ull
posat en les dietes, i l'altre, al rellotge.
(Traducció lliure de: La rosa de Alejandría)
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Fideuà
—Encara que per a vostè sigui difícil entendre-ho, faré un
plat que es diu fideuà, plat de moda a la València actual,
en competició desigual amb la tradicional paella i que, a les
meves mans i amb aquests elements, es convertirà en una
variant universal, en una estrena mundial, perquè mai s'ha
fet fent servir els subtils fideus de farina d'arròs.
En Carvalho parlava en castellà, però gesticulava com si tot
el que digués fos entenedor per a la seva companya. Ella
reia com si assistís a un xou de Jerry Lewis i, per primera
vegada a la vida, a en Carvalho li va agradar que es riguessin d'ell, i va interpretar el paper de pallasso culinari fins a
les últimes conseqüències.
(Traducció lliure de: Los pájaros de Bangkok)
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Patates a la riojana
—Les escalfo en un moment, cap. Semblen puré. És bo que
es desfacin, tot i que no tant. El xoriço ha quedat desfet;
desfet i està boníssim. He procurat no passar-me amb el
bitxo, com altres vegades.
En Carvalho va començar a fer anar palades de patates amb
xoriço cap a una boca submisa. De mica en mica, però, el
paladar li va anar indicant que havia de prestar més atenció
al que menjava.
—Boníssim, Biscuter.
—Un fa el que pot, cap. Hi ha dies en què a un li surten bé
les coses i, en canvi, n'hi ha d'altres en què…, sense anar
més lluny…
Les explicacions autocomplaents d'en Biscuter li sonaven a
pluja als vidres, i allà va buscar l'esquitxada de les paraules. Plovia. Plovia durament sobre la Rambla de Santa
Mònica i va sentir a l'espina dorsal un calfred nostàlgic de
llençols i mantes.
(Traducció lliure de: Los mares del Sur)
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Botifarra de perol amb fesols
En Biscuter no havia tingut temps ni de desenlleganyar-se ni
d'ordenar mínimament la taula del despatx.
—Esmorza aquí, cap? Tinc unes botifarres de perol de puta
mare i uns fesols cuits que van sobrar d'ahir.
—O penso o esmorzo. He d'escollir.
—El molesta la ràdio per pensar?
—M'ho rumiaré.
En Carvalho va agafar el telèfon i va marcar un número tot
arrufant el nas com si aquest fes pudor.
—El senyor Dotras? Espero.
—Jo no sóc comunista —confessava un altre enquestat per la
ràdio—, però he vingut a acomiadar el Garrido perquè sóc
un demòcrata i això que han fet no té nom. És una agressió
a la democràcia. Que qui ho ha fet? La CIA. Els russos. Vagi
a saber, amb la quantitat de merda, amb perdó, que hi ha
en la política…
(Traducció lliure de: Asesinato en el Comité Central)
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Mandonguilles amb sípia
Però ja ve en Biscuter amb la cassola fumejant, on bull la
salsa fosca que envolta els trossos de sípia i les petites mandonguilles.
—Veig que en Biscuter ha triat pel seu compte. Les mandonguilles amb sípia són el millor per a la ressaca. Les vol tastar?
—Nauseabund. Si vostè sabés el que està a punt d'ingerir…
—En Biscuter els dóna el punt exacte. És una tradicional
tècnica empordanesa per caracteritzar alguns plats mitjançant el sabor i el color: deixar cremar la ceba, sense passarse, i després triturar-la. Tasti'n una. Si vostè és científic, ha
d'experimentar.
—És el primer argument assenyat que li sento dir. Doni-me'n
una.
En Carvalho punxa una mandonguilla i la introdueix a la
boca que li obre el sociòleg mentre tanca els ulls. Mastega
sense obrir-los i quan s'ha empassat el mos, recupera la vida
per aguantar la mirada expectant d'en Carvalho i en
Biscuter.
—Com un tumor. Exactament com un petit tumor amb ceba.
(Traducció lliure de: Asesinato en Prado del Rey i altres)
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Cassola de sípies
Gairebé empès per en Biscuter i la Charo, el Pepe va arribar
al despatx amb el cor apaivagat, encara que la història del
que havia vist deixava al seu pas una reguera de preguntes
i respostes. El sopar era una cassola de sípies amb patates i
pèsols regada amb una ampolla de Montecillo. La Charo
també en va menjar, encara que va exigir només sípia i gens
de salses, i sobretot va beure malgrat les crítiques d'en
Carvalho a les irracionalitats del seu règim dietètic. En
Biscuter i en Carvalho van fumar dos Montecristo especials.
—Ha trucat la vídua. No sé quantes vegades.
—Quina vídua? La de Franco?
—La d'en Jaumà, cap. Moltes, moltes vegades. Que era
urgent que el veiés avui.
—Demà serà un altre dia.
(Traducció lliure de: La soledad del mánager)
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Tonyina entatxonada
—Com que és evident que no deus tenir cap artefacte per
entatxonar, i sense voler ofendre el teu tarannà de dona
emancipada, tens una agulla de fer mitja?
La Carmela va fer cara d'orgull ferit, va sortir de la cuina i
hi va tornar amb tres jocs diferents d'agulles de fer mitja.
—No et facis falses il·lusions. Són de la meva mare. De vegades ve per estar-se amb la criatura i es posa a fer jerseis
com una boja.
En Carvalho va obrir diverses galeries en el dau de tonyina i
les va farcir amb anxoves. Va salpebrar i enfarinar la bèstia,
i la va daurar dins l'oli acompanyada d'uns alls. Hi va afegir
una mica d'aigua i va deixar que el llom de tonyina es
cogués a foc lent. Desfullà les carxofes fins que van ensenyar el seu cor blanc. Va tallar-los les puntes i va partir cada
carxofa en quatre trossos. Va fregir els setze trossos resultants, els va enretirar i dins l'oli hi va ofegar la tripa i el
capipota, per després afegir-hi un sofregit de tomàquet i
ceba. Quan el sofregit i els menuts formaven una amalgama
total va afegir-hi un brou elaborat amb una pastilla del
variat pastiller de la Carmela i els pèsols.
(Traducció lliure de: Asesinato en el Comité Central)
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Suquet
—Faré un plat català amb un peix canari. Ha sentit vostè a
parlar del suquet de la Costa Brava? No? Aquesta nit el tastarà fet amb aquest noble, veterà, honrat peix, al qual vostès anomenen vieja.
En Carvalho sofregeix cranquets i després els enretira, per
fer-hi, amb ells, un brou curt. Al mateix oli, hi posa alls
pelats, tomàquet, ceba, sal i pebre, i quan el sofregit està
travat hi afegeix patates tallades a làmines de mig centímetre i el brou curt deixat pels crancs. Quan les patates ja són
cuites, fica les viejas dins del brou perquè es coguin una
miqueta i s'aromatitzin amb el sofregit i l'oloreta dels cranquets; ja només queda la picada d'all i julivert, i a sopar.
Ella ha aconseguit un vi blanc de Tacoronte, perquè no digui
que no ha tastat cap vi canari, però té a la recambra un sancerre per si a en Carvalho no li agrada el vi indígena. Però
a ell li agrada, perquè no hi ha res tan reconfortant com
menjar i beure el que produeixen els quatre horitzons que
t'envolten.
—Vostè només abandona el cinisme quan parla de cuina.
—És l'únic saber innocent que conec. Qualsevol altre saber
és perillós.
(Traducció lliure de: Historias de fantasmas)
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Capipota amb samfaina
—No em dirà que no ha sortit bona, eh, cap? Per si té més
gana, li he fet una mica de capipota amb samfaina, cosa
fina. És bona, oi, cap?
—Correcta.
—Cony. Està sent garrepa, cap. Jo la trobo de conya, cap. I
esperi, que la samfaina és de puta mare. Ah, me n'oblidava.
Li ha trucat un tal Pedro Parra, el Coronel, m'ha dit. "No se
n'oblidi, digui-li que li ha trucat el Coronel". Que li digui que
demà ja tindrà el que li ha demanat. Que passi vostè pel
banc. I un telegrama. No l'he obert.
(Traducció lliure de: La soledad del mánager)
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Creps de peus de porc amb allioli
Una monja treu els plats situats davant dels dos únics homes
comensals a la llarga taula del menjador monacal. Torna
amb una plata, el capellà aixeca el cap i s'extasia davant
l'olor que emana de la safata.
—Creps de peus de porc amb allioli, una meravella,
Carvalho, t'ho juro.
En Carvalho mira amb un cert respecte la monja jove que
els serveix.
—Ho ha guisat vostè, germana?
La monja es ruboritza i defuig la mirada d'en Carvalho.
—Jo? I ara! Ho ha fet la germana Salvadora, que té unes
mans, mare meva, quines mans…!
—Feliciti la xef —diu en Carvalho provocant una certa perplexitat en la monja.
—Feliciti la germana Salvadora —corregeix el capellà, i la
monja es retira deixant un rastre de trossos de riure.
(Traducció lliure de: Historias de política ficción)
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Peus de porc a la catalana
—Estaven ben nets?
—Jo mateix he rascat els pocs pèls que els quedaven. Són
tendríssims.
Sobre la base del sofregit i la picada s'ha construït una bona
cuina popular, la catalana, i en Biscuter té la lliçó ben apresa. Menja, l'homenet, sense treure la vista d'en Carvalho per
si se li escapa el necessitat comentari elogiós.
—D'allò més bo, eh, cap?
—Correcte.
—Correcte només? Hosti, cap. A vostè se li han de fer collons
de periquito amb beixamel perquè digui "Boníssim, Biscuter!
De puta mare, Biscuter!".
(Traducció lliure de: La soledad del mánager)
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Creps de melmelada de taronja
Va tancar el menjar amb un brie poc fet i a continuació no
va resistir el reclam d'unes creps de melmelada de taronja.
Va prendre dos cafès i dues copes de Jenever per fer creu i
ratlla als sabors que ja tenia més a la memòria que al paladar. La inevitable filosofia de sobretaula alienava la ment
d'en Carvalho.
—Els bons plaers sempre són a la memòria.
Ho va dir en veu alta i el cambrer se li va acostar per si
demanava alguna cosa. En Carvalho li va traduir la frase a
l'anglès i el cambrer va somriure condescendent, però en el
fons dels seus ulls i en la seva actitud de retirada es notava
que o no hi estava d'acord, amb la filosofia d'en Carvalho, o
n'estava fins al capdamunt de tan lenta manera de menjar,
o no havia entès l'últim sentit de la frase. Mentre el cambrer suggeria aquest trio d'incomunicacions, en Carvalho
endevinava que estava una mica borratxo perquè en circumstàncies similars mai no havia intentat seduir intel·lectualment els cambrers.
(Traducció lliure de: Tatuaje)
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Llet fregida
—Ja només queda la llet fregida.
—Camps, no em faci dir-li la recepta de la llet fregida.
—Em sembla un enunciat màgic. Impossible.
—Màgic? Si vostè ho diu. Barregi uns cent grams de sucre
amb cinquanta de farina de blat, hi afegeix quatre tassetes
de llet i va batent, afegint-hi també una nou de mantega.
Es posa al foc lent i se segueix batent fins que s'espesseeix.
Després ho escampa en una plata i deixa que es refredi i se
solidifiqui. Ho talla, llavors, a quadrets regulars, els passa
per farina i ou, els fregeix molt lleugerament en mantega
molt calenta i els serveix empolvorats amb sucre.
(Traducció lliure de: El delantero centro fue asesinado al
atardecer)
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