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Presentació

El llibre que teniu a les mans és un recull de receptes presentades a la
Mostra de Cuines Obreres de Barcelona dels anys 2011 i 2012. Totes
elles han estat elaborades per poder ser tastades, compartides, gaudi-
des i comentades amb la resta de companys i companyes que, d’algu-
na manera o altra, tenen una vinculació amb CCOO de Catalunya.
Preneu nota de com es cuina aquest acte, i animeu-vos a seguir parti-
cipant-hi o a col·laborar-hi en una altra edició:

Nom de la recepta

Mostra de Cuines Obreres
És una activitat que se celebra dins de la Setmana Cultural del Primer
de Maig i que s’organitza conjuntament entre el Centre de Formació
d’Adults Manuel Sacristán, l’Àrea de Cultura i el Servei Lingüístic de
CCOO de Catalunya.

Ingredients

Productes de sempre, tradicionals 
Productes innovadors
Sabors
Textures
Olors
Decoracions
Dedicació
Paciència
Afecte
Il·lusió
Creativitat
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Elaboració

Cous els productes de sempre amb els innovadors.
Hi aboques la meitat de la creativitat.
Ho vas barrejant, lentament, amb dedicació i paciència.
Hi tires polsims d’afecte.
Ho continues barrejant.
Veuràs que els sabors, les textures i les olors es van definint.
Quan estiguin llestos, els retires del foc.
Els decores amb la meitat de la creativitat que havies reservat.
Els serveixes amb il·lusió. 

Suggeriments

Pots repetir aquestes receptes a casa teva.
Per facilitar-te la feina, des del Servei Lingüístic s’han revisat, traduït i
adaptat totes les receptes al català.
Per saber més del món de la cuina, pots fer un cop d’ull al recull de
maneres de preparar un plat que hi ha al final del llibre.
Pots consultar totes les receptes del llibre a www.ccoo.cat/sl o a
www.ccoo.cat/escolaadults.

Molt bon profit!
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Albergínies farcides

Ingredients

4 albergínies
2 tomàquets
2 llaunes d'anxoves
2 ous bullits
2 cebes
1 paquet de formatge ratllat
1 cullerada de farina
2 alls
Nou moscada
Llet
Sal
Oli

Elaboració

Parteixes les albergínies pel mig i, amb compte, en treus la polpa.
En reserves les peles.
Sofregeixes la polpa amb els tomàquets, una ceba i els alls.
Quan estigui una mica daurat, hi afegeixes les anxoves i també els ous,
trossejats.
Poses tots aquests ingredients dins les peles de les albergínies.
Fas la salsa beixamel sofregint l'altra ceba.
Hi tires la farina i una mica de nou moscada.
Ho remenes i hi aboques la llet.
No deixes de remenar perquè no es facin grumolls.
Finalment, ho sales al gust.
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Aboques la salsa i després el formatge ratllat per sobre les albergínies.
Ho cous al forn, a uns 180 ºC, durant 10 o 12 minuts.

Suggeriment

S'aconsella acompanyar aquest plat amb un vi rosat.

Eloina Salvadó
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Albergínies farcides de peix

Ingredients

½ kg de lluç i gambes
3 albergínies
300 g de cebes
¼ l de brou de peix
Farina
Ous
Pa ratllat
Mantega
Oli
Sal
Pebre negre
Nou moscada

Elaboració

Bulls el lluç i les gambes.
Ho tritures.
Talles les albergínies a rodanxes d'1 cm, aproximadament.
Les salpebres i les deixes reposar perquè perdin la seva amargor.
Mentrestant, prepares la salsa beixamel.
Poses a bullir l'aigua resultant de la cocció del peix.
Hi afegeixes la mantega, la farina i el brou.
Ho remenes de manera constant.
Hi tires una mica de nou moscada.
Segueixes remenant fins a aconseguir una textura òptima.
Reserves la salsa.
A banda, fregeixes la ceba.
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Quan estigui rossa, hi poses el peix triturat.
També hi afegeixes la salsa beixamel.
En una altra paella, cous les rodanxes d'albergínies.
Quan estiguin llestes, col·loques el farciment entre rodanxa i rodanxa
d'albergínia.
Les passes primer per ou i després per pa ratllat.
Les fregeixes i ja estan llestes per menjar.

Joan Cánovas
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Albondigón

Ingredients per a quatre persones

½ kg de carn de vedella picada
¼ kg de carn de porc picada
2 ous
1 gra d'all
Molles de pa sucades amb llet
Tires de pernil o cansalada
Pa ratllat
Farina
Pebre negre mòlt
Nou moscada
Sal
Canyella
Julivert
Conyac
Oli d'oliva

Elaboració

Amasses la carn de vedella i la carn de porc.
Hi tires dos ous batuts.
Ho continues amassant.
Hi afegeixes les molles de pa, escorregudes. 
També hi poses el gra d'all, el julivert, picat, la nou moscada, un pol-
sim de sal, la canyella, el pa ratllat i un raig de conyac i un altre d'oli
d'oliva.
Vas treballant la massa.
Després, la col·loques a sobre d'un paper d'alumini enfarinat.
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Hi afegeixes les tires de pernil o de cansalada i tanques la massa.
Ho poses al forn, a temperatura mitjana, durant 45 minuts.
Un cop cuit, ho deixes refredar.
Ho serveixes tallat a rodanxes.

Suggeriments

Es pot menjar com a entrant o com a segon plat, acompanyat d'un vi
blanc o d'un fino. 
Queda molt bo si se serveix amb pa torrat amb mantega.

Lluís Filella
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Amanida de bacallà amb patates

Ingredients

1 kg de patates
400 g de bacallà esqueixat i dessalat
4 tomàquets d'amanir
1 ceba
1 pebrot vermell
100 g d'olives arbequines
Oli
Sal

Elaboració

Bulls les patates, amb pell, en aigua i sal.
Quan estiguin cuites, les peles i les talles a rodanxes.
Les reparteixes per la safata en què serviràs el plat.
A sobre, hi poses el bacallà.
Hi afegeixes els tomàquets, tallats molt petits.
També hi col·loques les tires de pebrot i de ceba.
Hi escampes les olives.
Ho amaneixes amb un bon raig d'oli d'oliva i una mica de sal.

Suggeriment

Pots posar-hi ou trinxat o una mica d'escarola.

Jordi Danés
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Aperitius de São Paulo

Ingredients

1 capsa de cirerols (també poden ser tomàquets de pera)
1 pot de formatge fresc 
Menta fresca
Oli d'oliva
Sal de Maldon
Bastonets de pa

Elaboració

Neteges els cirerols i els parteixes per la meitat.
Els amaneixes amb oli i sal.
Agafes un bastonet de pa i hi col·loques mig cirerol, un tros de format-
ge fresc, una fulla de menta i l'altra meitat del cirerol.
Els col·loques en una safata i ja estan llestos per menjar.

Suggeriment

Es recomana que el formatge fresc sigui orgànic d'ovella i de cabra.

Trini Rovira
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Arròs amb espinacs

Ingredients

Arròs (integral, basmati, salvatge...)
Espinacs (frescos o congelats)
1 ceba
2 grans d'all
1 fulla de llorer
Oli d'oliva
Sal

Elaboració

Poses una olla amb aigua al foc.
Hi afegeixes els alls, el llorer, un raig d'oli i un polsim de sal.
Quan l'aigua bulli, hi tires l'arròs.
Quan estigui una mica cuit, hi aboques els espinacs.
Mentrestant, talles la ceba i la fregeixes.
Quan estigui daurada, la reserves.
La barreges amb l'arròs i els espinacs quan ja estiguin llestos.

Anna Besa
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Arròs grec

Ingredients

2 gots petits d'arròs rodó
8 cirerols
1 llauna petita d'olives negres sense pinyol
2 cullerades de tàperes
2 grans d'all
1 iogurt grec sense sucre
½ llimona
Formatge fresc o formatge feta
Fulles d'alfàbrega fresca
Oli d'oliva
Sal

Elaboració

Poses una paella amb oli d'oliva al foc.
Hi daures els dos grans d'all.
Després hi afegeixes els cirerols, partits per la meitat.
Al cap d'una estona, gires els cirerols perquè agafin color per les dues
bandes.
Hi tires les olives, partides per la meitat, una cullerada de tàperes, una
mica d'alfàbrega, trossejada, i sal.
Ho remenes.
Hi aboques el formatge i ho deixes coure.
Tires l'arròs a la paella, prèviament desfet una mica amb la mà perquè
estigui més solt. 
Ho tornes a remenar.
Mentrestant, prepares la salsa.
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Poses el iogurt, el suc de llimona, dues fulles d'alfàbrega ben picades,
una cullerada de tàperes, un polsim de sal i un raig d'oli d'oliva en un
bol.
Ho barreges tot amb una forquilla.
Afegeixes la salsa a l'arròs, que ja estarà cuit.

Suggeriment

Està molt bé acompanyar aquest plat amb un vi blanc. 

José Manuel Hidalgo
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Bombes

Ingredients

2 xoriços
2 botifarrons
1 ceba
1 ou 
Pebrots de Padrón picants
Pa ratllat
Oli

Elaboració

En una paella, fregeixes els xoriços i els botifarrons.
Quan estan cuits, els bulls per treure'n l'excés d'oli.
A banda, talles les cues dels pebrots i els fregeixes.
Posteriorment, hi aboques la ceba, tallada a trossets.
Als pebrots i a la ceba, hi afegeixes els xoriços i els botifarrons.
Ho bats.
Amb la massa resultant vas fent boles.
Passes cada bola primer per l'ou batut i després pel pa ratllat.
Les fregeixes.
Un cop cuites, les col·loques en un plat, cobert amb paper de cuina,
perquè absorbeixi l'oli sobrer. 

Lucía Medrano
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Conill a la mel

Ingredients per a dues persones

½ conill
1 ceba
2 grans d'all
½ got d'aigua
1 cullerada de tomàquet fregit
2 cullerades de mel
Prunes
Oli d'oliva
Sal
Conyac

Elaboració

Trosseges el conill i el salpebres.
En una cassola, el fregeixes amb una mica d'oli.
Quan estigui llest, el retires i el reserves.
Mentrestant, talles la ceba i els alls.
Els escalfes a la mateixa cassola.
Hi afegeixes el tomàquet.
Ho sofregeixes.
Hi aboques els trossos de conill.
Hi tires un rajolí de conyac, la mel i les prunes.
Hi aboques l'aigua.
Ho deixes coure durant 10 minuts.
Ho serveixes ben calent.

Maise Navarro
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Crema de bledes

Ingredients per a quatre persones

1 manat de bledes
1 ceba mitjana
1 patata mitjana
2 alls
20 cirerols
4 ous
Oli d'oliva
Sal

Elaboració

Poses l'oli d'oliva en una olla.
Hi fregeixes els alls i la ceba, tallats a la juliana.
Mentrestant, neteges les bledes, separant-ne la penca de les fulles.
Trosseges les fulles i les tires amb l'all i la ceba.
La penca, la reserves.
Ho remenes.
Peles la patata, la talles i també l'afegeixes a l'olla.
Hi tires un pessic de sal.
Ho cobreixes tot amb aigua.
Ho deixes bullir durant uns 15 minuts.
Després, ho bats fins que quedi complement líquid.
Poses els ous a bullir.
Talles la penca a trossets i la saltes amb una mica d'oli i sal.
També saltes els cirerols.
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Per presentar el plat, serveixes dos cullerots de crema de bledes.
Al damunt, hi aboques unes quantes penques, cinc cirerols i l'ou rat-
llat.

Clara Ruiz
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Empanada de bacallà

Ingredients

2 làmines de pasta de full
250 g de bacallà esqueixat
1 ceba petita
3 cullerades d'oli
100 g de pinyons
100 g de panses de Corint

Elaboració

Poses oli en una paella i hi fregeixes la ceba.
La hi deixes fins que estigui transparent.
Hi afegeixes els pinyons i les panses.
Ho sofregeixes uns minuts més i ho reserves.
Estires la pasta de full.
La farceixes amb el sofregit resultant i el bacallà.
La tapes amb una làmina de pasta de full.
La cous al forn.
Un cop llesta, la pots decorar amb els ingredients que vulguis.

Ana María Places
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Entrepans de festa

Ingredients per a sis persones

1 barra de pa de motlle integral
1 barra de pa de motlle blanc
1 o 2 alvocats
1 o 2 carbassons
1 pot de romesco preparat
Pernil salat 
Oli d'oliva
1 gra d'all
Sal

Elaboració

Entrepans d'alvocat i pernil

Torres les llesques de pa de motlle integral.
Després, els passes l'all pel damunt.
Talles els alvocats a llesques fines i els col·loques a sobre el pa.
Cobreixes, generosament, l'alvocat amb el pernil.
Tanques els entrepans amb altres llesques de pa.

Entrepans de carbassó i romesco

Torres les llesques de pa de motlle blanc.
Després, les untes amb salsa romesco.
Talles els carbassons a tires fines i llargues.
Les fregeixes i les col·loques a sobre el pa.
Tanques els entrepans amb altres llesques.
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Suggeriments

Els dos tipus d'entrepans queden més ben presentats si, un cop aca-
bats, se'n tallen les crostes i tot el que en sobresurt.
Si la salsa, en lloc de comprar-la preparada, es vol fer a casa, cal seguir
aquests passos: 
Fregeixes un pebrot, una nyora, quatre alls i una llesca de pa torrat.
Ho tritures.
Hi afegeixes un grapat d'avellanes i ametlles i un tomàquet madur, cru
i pelat.
Hi vas afegint oli d'oliva perquè quedi tot ben lligat.
Ho condimentes amb un rajolí de vinagre i amb un polsim de sal i
pebre.

Laura Rafart
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Espaguetis a la sèpia

Ingredients per a quatre persones

500 g d'espaguetis
1 sèpia (amb tinta)
2 tomàquets
Gambes petites pelades
1 gra d'all
1 bitxo
1 ceba
½ got de vi blanc
Oli
Sal

Elaboració

Trosseges la ceba i l'all i els daures en una paella amb una mica d'oli.
Quan es comencin a enrossir, hi afegeixes els tomàquets, pelats, sense
llavors i tallats.
Seguidament, hi tires els trossos de sèpia i el bitxo.
Ho deixes coure un parell de minuts.
Hi aboques el vi blanc.
Ho continues coent fins que notis que la sèpia està prou tova. 
Hi poses les gambes i ho remenes tot.
Deixes que es continuï coent, ara a foc més lent.
A banda, bulls els espaguetis en una olla, amb una mica d'oli i sal.
Quan estiguin al punt, els escorres.
És important que reservis una mica de l'aigua de la cocció per diluir la
tinta de la sèpia. 
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Tornes a posar els espaguetis a l'olla.
També hi aboques l'aigua amb la tinta.
Ho remenes fins que tots els espaguetis siguin de color negre.
Finalment, hi tires el sofregit pel damunt.

Lluís Filella
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Flors de bacallà

Ingredients

2 làmines de pasta de full
200 g de bacallà salat
Pebrot vermell escalivat
Ou
All
Oli d'oliva
Sal

Elaboració

Poses les làmines de pasta de full, una al damunt de l'altra, a la safata
del forn.
Amb un motlle amb forma de flor, vas tallant les làmines.
Poses aquestes bases a coure.
Amb la cocció, les dues làmines quedaran separades.
Les pintes amb una mica de clara d'ou.
A banda, escorres el bacallà que, prèviament, has posat en remull.
L'esmicoles, amb la mà o amb el ganivet, tan petit com puguis.
Amb l'all, picat, el rovell de l'ou, l'oli i un polsim de sal fas una salsa
allioli.
Barreges el bacallà amb l'allioli fins que tinguis una textura semblant
a la brandada.
Farceixes cada una de les flors i les tapes.
Al damunt, hi col·loques una tira de pebrot escalivat.

Rosa Sans
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Llenties amb curri i poma

Ingredients

Llenties cuites
1 poma golden
Oli d'oliva
Curri en pols
Sal

Elaboració

Talles la poma a trossos.
Si t'agrada més, també la pots pelar. 
La poses en una paella amb una mica d'oli, juntament amb les llenties.
Ho escalfes.
Hi afegeixes una mica de curri i un polsim de sal.
Ho barreges.
Quan la poma hagi agafat color i estigui tova, ho retires del foc.
Ho serveixes ben calent.

Anna Besa
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Mandonguilles amb sípia

Ingredients per a quatre persones

250 g de carn picada de vedella
250 g de carn picada de porc
1 kg de sípia
1 rovell d'ou
3 cullerades de tomàquet natural triturat de pot
Farina de galeta
1 ceba
1 gra d'all
Julivert
Vi blanc

Elaboració

Barreges la carn picada de vedella i la de porc amb el rovell, la farina
de galeta, el julivert, tallat petit, i l'all, també tallat.
Amb la massa resultant, vas fent boles.
Les enfarines i les fregeixes.
Les reserves.
Mentrestant, ratlles la ceba i la cous en una cassola.
Quan estigui tova, hi afegeixes la sípia, tallada.
Ho remenes.
Ho deixes coure.
Quan la ceba s'hagi daurat, hi afegeixes el tomàquet.
Ho deixes al foc uns minuts més.
Hi aboques una mica de vi.
Deixes que s'evapori l'alcohol.
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Quan la sípia estigui a punt, hi poses les mandonguilles.
Deixes que faci xup-xup durant uns 15 minuts.

Suggeriments

Si en el moment de fer xup-xup veus que hi falta suc, pots afegir-hi una
mica de fumet de peix.
Si fas aquest plat el dia abans de voler-lo menjar, encara queda més
gustós.

Rafel Moreno
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Mandonguilles de verdures

Ingredients per a quatre persones

750 g de patates
3 pastanagues
1 carbassó 
½ ceba
3 ous
2 tasses d'aigua amb gas
1 cullerada de mantega
1 cullerada d'oli d'oliva
1 got de farina
1 got de pa ratllat
Sal

Elaboració

En una olla amb aigua i sal, bulls les patates.
Mentrestant, peles i talles les pastanagues, el carbassó i la ceba.
Daures aquestes verdures amb l'oli d'oliva i la mantega.
Les cobreixes amb l'aigua amb gas.
Deixes que es coguin fins que estiguin ben toves.
En un bol gros, aixafes les patates amb una forquilla.
Hi afegeixes les altres verdures, també aixafades.
Hi tires tres rovells i dues clares d'ou.
Ho barreges.
Deixes que la massa es refredi.
Després, vas fent boles de verdura.
Passes cada bola per la farina, per la clara d'ou restant i pel pa ratllat.
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Les fregeixes.
Les col·loques en una safata amb un paper que absorbeixi l'oli sobrer.

Suggeriment

En lloc de fregir-les, també les pots coure al forn amb una mica d'oli
d'oliva. 

Jenni Rodà
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Ous farcits

Ingredients per a quatre persones

13 ous
1 llauna de tomàquet sencer en conserva
2 llaunes de tonyina en oli d'oliva verge
Olives verdes farcides d'anxova
1 pebrot vermell 
Oli d'oliva
1 got d'oli de gira-sol
Sal
Sucre

Elaboració

Bulls una dotzena d'ous durant 10 minuts.
Quan estiguin cuits, els parteixes per la meitat.
En separes el rovell de la clara i ho deixes refredar.
Poses el pebrot a escalivar.
Tritures els tomàquets i els fregeixes amb oli d'oliva abundant i una
mica de sal. 
Al final de la cocció, en corregeixes l'acidesa amb una culleradeta de
sucre.
Quan estiguin freds, hi barreges la tonyina, ben esmicolada.
En un bol, poses un ou, l'oli de gira-sol i un pessic de sal.
Ho bats fins que quedi una textura ben cremosa.
Controles com està el pebrot que has posat a escalivar.
Si ja està a punt, el retires, el talles a tires i en treus les llavors.
Per muntar el plat, agafes les clares.
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Al buit del rovell, hi poses la mescla de tomàquet i tonyina.
Hi col·loques una mica de maionesa, una oliva i una tira de pebrot,
recargolat.
Els col·loques tots en una safata.
Finalment, hi ratlles els rovells pel damunt.

Guillem Rosa
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Papas a la huancaína

Ingredients per a sis persones

5 bitxos
400 g de formatge fresc
2 ous durs
12 olives negres 
1 kg de patates grogues o blanques
1 paquet de galetes salades
¼ tassa de llet evaporada
½ tassa d'oli
Enciam
Sal

Elaboració

Cous les patates.
A banda, treus les llavors i els fils als bitxos perquè no piquin gaire.
Els bulls.
Una vegada cuits, els treus la pela.
Els liqües juntament amb el formatge fresc, les galetes, la llet, l'oli i un
polsim de sal. 
Quan obtinguis una crema com a resultat, l'aboques damunt les pata-
tes cuites.
Ho serveixes en un plat adornat amb ou dur, olives i fulles d'enciam.

Luz Sabina Hernández
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Pastís de primer

Ingredients per a sis persones

12 llesques de pa de motlle sense crosta
1 llauna de tonyina de 200 g
Margarina
Maionesa
10 cirerols
2 cabdells
2 ous durs
3 pastanagues
1 pebrot
1 albergínia
1 pot de tomàquet natural
Oli d'oliva

Elaboració

Amb el pebrot, l'albergínia i una mica de tomàquet natural fas una
samfaina.
Barreges la tonyina amb la margarina fins que quedi una crema.
Talles els cabdells a trossos molt petits.
Els barreges amb la maionesa.
Per muntar el pastís, poses, de costat, tres llesques de pa de motlle en
una safata.
Les untes amb la samfaina.
Les tapes amb tres llesques més de pa.
Suques aquestes llesques amb tomàquet natural i una mica d'oli.
Hi afegeixes la crema de tonyina i margarina.
Les tornes a tapar amb tres llesques més de pa.

40

cuines obreres 2013

CCOO de Catalunya



Hi poses la barreja de cabdells amb maionesa.
Cobreixes, amb les tres llesques de pa restants, el pastís.
Al damunt fas tres línies de colors diferents.
Una de cirerols, una altra de clara d'ou ratllada i una darrera de rovell
d'ou ratllat.
Finalment, untes tot el voltant del pastís amb margarina o maionesa.
Hi enganxes la pastanaga, ratllada. 
Aquest pastís s'ha de servir fred.

Carme Sangrà
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Pastís de salmó

Ingredients per a quatre persones

1 pa de motlle sense crosta
400 g de salmó fumat
1 pot de tomàquet triturat
2 llaunes de tonyina
2 o 3 ous durs
Maionesa
Oli
Margarina

Elaboració

Untes un motlle amb oli i, després, el recobreixes amb el salmó fumat.
També untes una de les cares de les llesques del pa de motlle amb
margarina.
Vas col·locant totes les llesques, per la banda untada, a sobre del
salmó.
Una vegada estigui tot cobert, hi poses el tomàquet, la tonyina, l'ou i
la maionesa.
Vas fent capes amb el pa, a partir d'ara sense margarina, i amb el far-
cit.
És important que l'última capa sigui de pa.
Quan hagis acabat tots els ingredients, tapes el motlle amb paper film.
El reserves a la nevera, amb un pes a sobre.
Quan el vulguis menjar, treus el motlle i ho serveixes amb el salmó a
la part de dalt.
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Suggeriments

Aquest plat queda més bo si es prepara dos o tres dies abans de men-
jar-lo.
També es pot fer el mateix pastís usant paté de salmó en lloc del far-
cit de tomàquet, tonyina, ou i maionesa.

Mª Carmen Gámez
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Paté d'olives negres

Ingredients

1 llauna d'olives negres sense pinyol
Oli d'oliva
Vinagre de poma 
Vinagre d'estragó
Sal
Torradetes o bastons de pa

Elaboració

Poses les olives i l'oli en un recipient.
Ho tritures tot.
Hi vas afegint el vinagre de poma i el d'estragó.
Hi tires un polsim de sal.
Ho serveixes untat a les torradetes o en un recipient per poder sucar
els bastons de pa.

Avelina Franco
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Pop a la gallega

Ingredients

1 pop d'uns 2 kg
3 o 4 patates
2 fulles de llorer
Pebre vermell dolç
Pebre vermell picant
Oli d'oliva
Sal

Elaboració

Congeles el pop, com a mínim 15 dies abans de fer el plat.
Quan vulguis cuinar-lo, el descongeles.
Poses aigua a bullir, amb les fulles de llorer i una mica de sal.
En el moment de l'ebullició, introdueixes el pop a l'olla i el tornes a
treure.
Repeteixes el procés tres vegades.
El deixes coure uns 35 o 40 minuts.
Mentrestant, poses a bullir les patates amb pell.
Quan el pop sigui tou, tanques el foc i el deixes reposar uns 20 minuts
dins la mateixa aigua.
Per presentar el plat, talles les patates a rodanxes.
Al damunt, hi poses els trossos de pop.
Ho amaneixes amb el pebre vermell dolç, amb el pebre vermell picant
i amb un bon raig d'oli d'oliva.

Olga Guardia
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Quiche de verdures

Ingredients per a quatre persones

Massa de pasta de full
2 ous
2 porros
1 carbassó gros
Xampinyons
½ ceba
250 ml de nata líquida 

Elaboració

Sofregeixes el carbassó, la ceba, els porros i els xampinyons.
A banda, poses la massa de pasta de full al forn durant 5 minuts.
Quan estigui una mica rossa, la treus i l'omples amb les verdures.
Hi afegeixes l'ou batut i la crema de llet.
Ho acabes de coure al forn durant uns 15 minuts.

Alicia Martínez
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Sabines

Ingredients

Pernil dolç
Dàtils
Ametlles torrades
Formatge cremós per untar

Elaboració

Agafes una llesca de pernil dolç.
Hi untes el formatge cremós per sobre.
Treus els pinyols dels dàtils.
Al seu lloc poses una ametlla torrada.
Fas una fila de dàtils al mig de la llesca de pernil dolç.
Enrotlles la llesca ben fort, amb paper de film.
Repeteixes la mateixa tasca tantes vegades com vulguis.
Poses les llesques al congelador.
Quan estiguin una mica endurides, en fas rodanxes i les tornes a reser-
var.
Quan les vulguis menjar, només has de descongelar-les i punxar-les
amb un escuradents per agafar-les més fàcilment.

Josep Bastús
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Salsa de curri

Ingredients

2 cebes
2 pastanagues
1 poma
1 bric de nata líquida
Curri
Oli d'oliva
Sal

Elaboració

Tritures les cebes.
Les fregeixes a la paella amb una mica d'oli.
Mentrestant, talles les pastanagues a la juliana.
Les afegeixes a la paella.
Fas el mateix amb la poma.
Hi tires un pessic de sal i deixes que es cogui.
Hi poses la quantitat de curri que vulguis.
Hi aboques la nata líquida i ho deixes escalfar una estona.
Quan estigui llest, ho bats.

Suggeriment

Aquesta salsa és molt bona com a acompanyant del pollastre. 

Antonio Rosa
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Salsa freda d'albergínies i pinyons

Ingredients per a quatre persones

2 albergínies
3 tomàquets madurs mitjans
1 ceba de Figueres
2 grans d'all
3 cullerades de pinyons
1 cullerada d'oli d'oliva
Menta fresca
Sal
Pebre

Elaboració

Escalives les albergínies i els alls al forn durant uns 40 minuts.
Peles i talles les albergínies.
També trinxes els alls.
Fas una creu als tomàquets i els escaldes.
Els refredes amb aigua i gel.
Els peles, els desgranes i els talles.
Torres, a foc lent, els pinyons.
Peles i trinxes la ceba.
La poses en un bol.
Hi afegeixes les albergínies, els alls i els tomàquets.
Hi tires una mica d'oli, de sal, de pebre i de menta fresca, tallada ben
fina.
Hi escampes els pinyons per sobre.
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Suggeriment

És una salsa ideal per acompanyar amanides de pasta.

Teresa Mena

cuines obreres 2013

CCOO de Catalunya

50



Tagín de pollastre

Ingredients

1 pollastre
3 cebes
3 patates
Oli d'oliva
Julivert
Safrà
Pebre negre
Curri
Canyella
Coriandre
Ras-alhanut
Olives verdes
Llimona

Elaboració

Poses oli a escalfar.
Hi sofregeixes el pollastre.
Quan estigui daurat, hi afegeixes la ceba.
Abaixes el foc i deixes que es cogui molt lentament.
Hi tires una mica de julivert, de safrà, de pebre negre, de curri, de
canyella, de coriandre i de ras-alhanut.
Afegeixes aigua fins a cobrir el pollastre.
Hi poses les patates, pelades i tallades.
Ho deixes coure uns 25 minuts més, també a foc lent.
Presentes el plat acompanyat d'olives i de trossos de llimona amb sal.
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Suggeriments

La quantitat de cada espècie varia en funció del gust de cadascú.
És important que quan les afegeixis al pollastre, aquestes no es cre-
min.
Per evitar-ho, pots tirar-hi una mica d'aigua.

Yasser Saadoune

Nota: el ras-alhanut és una barreja d'espècies en pols de composició variable, com

clavell d'espècia, canyella i pebre negre, típica del Marroc i Tunísia.
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Tomates de Montserrat farcides

Ingredients

4 tomates de Montserrat
1 o 2 alvocats
1 pebrot vermell escalivat
1 llauna de pop
1 llauna de panís
1 ceba tendra
8 olives
1 enciam

Elaboració

Parteixes les tomates i les buides amb una cullereta.
Les deixes cap per avall perquè s'escorrin.
Peles els alvocats, els treus el pinyol i els trosseges. 
Talles el pebrot escalivat, el pop i la ceba.
Barreges els alvocats, el pebrot, el pop i la ceba amb el panís.
Farceixes les tomates.
Al damunt, hi col·loques una oliva. 
Ho serveixes fred, a sobre un llit d'enciam, tallat ben petit.
Hi tires un bon raig d'oli d'oliva i una mica de sal.

Suggeriment 

Perquè la ceba perdi la coïssor, la pots posar uns minuts en aigua
abans de tallar-la.

Júlia Moreno
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Trufes de foie gras d'ànec

Ingredients per a sis persones

400 g de foie gras d'ànec
100 g de cacau pur
Sal de Maldon

Elaboració

Mitja hora abans de preparar el plat, treus el foie gras d'ànec de la
nevera.
En fas boles de la mida d'una trufa.
Les arrebosses amb cacau.
Les reserves al congelador.
Un quart d'hora abans de menjar-les, les treus del congelador.
Les decores amb una mica de sal de Maldon.

Alicia Espinal
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Ametlles garapinyades

Ingredients

1 got d'ametlles
1 got de sucre
1 got d'aigua

Elaboració

Poses les ametlles, el sucre i l'aigua en una paella.
Ho cous.
Ho vas remenant fins que el sucre quedi ben enganxat a les ametlles.

Candelaria Piquet
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Brioix

Ingredients

350 g de farina de força
150 ml de llet
50 g de sucre
50 g de mantega
3 rovells d'ou
20 g de llevat
Sal
Mantega

Elaboració

En un bol, bats la llet, el sucre i la mantega durant un parell de minuts.
A continuació, hi aboques els rovells i el llevat i segueixes batent.
Al final hi tires la farina, a poc a poc, i un polsim de sal.
Quan tota la massa estigui ben lligada, l'amasses durant uns minuts.
La deixes reposar.
Mentrestant, untes mantega en un motlle.
Hi aboques la massa.
La cous el forn, a 200 ºC, durant 20 o 30 minuts.
Quan el brioix estigui llest, el deixes refredar i el farceixes al gust.

Celina Díaz
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Brownie

Ingredients

4 ous
250 g de mantega
140 g de xocolata de cobertura
300 g de sucre
120 g de farina
100 g de nous

Elaboració

Poses la mantega i la xocolata en un bol.
Ho desfàs al microones.
A banda, barreges el sucre i els ous.
Hi afegeixes les nous, trossejades, i la farina.
També hi incorpores la mantega i la xocolata.
Ho remenes molt bé.
Untes un motlle rectangular amb mantega.
Hi aboques la massa.
Ho cous al forn, a 180 ºC, durant 20 minuts.
Sabràs que està al punt perquè tindrà un aspecte sec per dins, però, a
diferència d'altres pastissos, si el punxes amb un escuradents, aquest
no sortirà net.

Suggeriment

El brownie s'acostuma a presentar amb una bola de gelat.

Enric i Sandra
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Codonyat amb formatge

Ingredients

2 kg de codonys 
1,5 kg de sucre
5,5 l de llet de vaca
1 llimona
Canyella
Sal

Elaboració del codonyat

Poses una olla al foc.
Quan l'aigua bull, hi aboques el codony, tallat a trossos petits, i el
sucre.
Hi afegeixes un polsim de canyella i la pela de la llimona.
Ho vas removent fins que la massa quedi ben homogènia.

Elaboració del formatge

En una altra olla, fas bullir la llet.
En plena ebullició, hi tires una mica de suc de llimona i sal al gust.
Quan la llet estigui quallada, la coles.
Emboliques tot el que queda, que ja és el formatge, amb un drap.
Ho col·loques en un recipient que tingui forats (per exemple, un cistell
de vímet).
Hi fas pressió amb algun pes al damunt. 
Ho reserves a la nevera durant tota la nit.
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Suggeriment

Per servir aquestes postres, talles un tros de formatge i el poses al
damunt d'un tros de codonyat. Ho repeteixes fins que hagis acabat els
dos productes.

Antonio Pejenaute
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Flam de gelatina de maduixa

Ingredients

500 g de maduixes
500 ml d'aigua
1 paquet de gelatina de maduixa
1 pinya natural

Elaboració

Neteges les maduixes i les talles a daus.
Les reparteixes en diverses flameres.
En un bol, bulls 250 ml d'aigua.
Hi afegeixes la gelatina i vas remenant fins que es desfaci. 
Hi aboques 250 ml més d'aigua freda i continues remenant.
Tires la mescla resultant a les flameres fins que les maduixes quedin
cobertes.
Ho reserves 2 hores a la nevera, fins que hagi quallat.
Per servir aquestes postres, talles la pinya a rodanxes.
En treus el centre i la pela.
Al damunt de cada rodanxa, hi desemmotlles un flam.

Suggeriment

Perquè els flams surtin amb facilitat, pots submergir les flameres en
aigua calenta.

Maria i Conxa
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Pa de pessic de iogurt

Ingredients

3 ous
1 sobre de llevat
1 iogurt de llimona
3 mesures de iogurt de farina
2 mesures de iogurt de sucre
1 mesura de iogurt d'oli d'oliva
Pela d'1 llimona
Mantega

Elaboració

Poses, en un bol, els ous, el llevat, el iogurt, la farina, el sucre, l'oli i la
pela de la llimona, ratllada.
Ho vas batent.
És important que ho facis per aquest ordre.
Deixes de remenar quan tinguis una mescla ben homogènia.
Untes un motlle amb mantega.
També hi escampes una mica de farina.
Hi aboques la massa.
Poses el motlle el forn, a 180 ºC, durant 45 minuts.

Amparo Labrada i José Manuel Hidalgo
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Pastanagues amb suc de taronja

Ingredients

½ kg de pastanagues
3 o 4 taronges
Canyella en pols
Menta fresca

Elaboració

Rentes, peles i ratlles les pastanagues.
Hi aboques el suc de les taronges.
Ho decores amb un polsim de canyella i de menta fresca, picada.
Ho deixes refredar a la nevera.

Suggeriment

Aquest plat també es pot menjar com a entrant. 

Yasser Saadoune
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Pastís de blat de moro

Ingredients per a deu persones

2 paquets de blat de moro de 450 g
2 bosses de formatge mozzarella de 250 g
1 got de llet
1 ou
1 bossa de llevat de blat
½ tassa d'oli de gira-sol
1 tassa de sucre
Sal

Elaboració

Tritures el blat de moro, juntament amb la llet i l'oli.
Hi afegeixes l'ou, el sucre, el llevat, una bossa de formatge i una mica
de sal.
Ho remenes bé.
Untes una safata per anar al forn amb una mica d'oli.
Hi buides la massa.
Aboques l'altra bossa de formatge per sobre.
Ho cous, a 180 ºC, durant 45 minuts.
Ho punxes amb una forquilla i, quan en surti neta, és que el pastís ja
està llest.

Nancy Banegas
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Pastís de canyella i nous

Ingredients 

300 g de farina
115 g de mantega o de margarina
300 g de sucre
2 ous
1 culleradeta d'extracte de vainilla
½ culleradeta de llevat en pols
1 cullerada de bicarbonat
½ cullerada de sal
2 iogurts naturals o grecs
120 g de nous 
2 culleradetes de canyella

Elaboració

Tritures les nous.
Les barreges amb 100 g de sucre i amb la canyella.
Ho reserves.
A banda, caramel·litzes la mantega amb el sucre restant.
Quan tingui una textura semblant a una pomada, hi afegeixes els ous,
batuts, i l'extracte de vainilla.
Ho remenes molt bé.
Hi aboques la farina, el llevat, el bicarbonat i la sal.
Ho continues remenant.
Finalment, hi tires els iogurts i ho acabes de remenar.
Untes un motlle amb mantega.
Hi aboques la meitat de la massa.
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Després hi tires una mica de la barreja de nous, sucre i canyella.
Repeteixes la combinació de les dues masses. 
Ho cous al forn, a 175 ºC, durant 30 minuts.

Estrella Pineda i Víctor Jiménez
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Pastís de crema

Ingredients

350 ml de llet
400 g de nata
200 g de galetes maria
150 g de sucre blanc
200 g de sucre morè
80 g de mantega
40 g de maizena
1 branca de canyella
Pela d'1 llimona
6 rovells d'ous
4 làmines de gelatina
Sal

Elaboració

Tritures les galetes.
Hi afegeixes la mantega.
Ho remenes.
Folres un motlle amb paper film.
Hi poses la pasta de galetes i mantega, fent pressió amb una cullera.
Ho reserves a la nevera.
En una olla, hi bulls la llet, la canyella i la pela de llimona.
Quan n'aconsegueixis l'ebullició, pares el foc i la coles.
Amb aquest procés haurà agafat molt de gust.
Bats la nata, els rovells dels ous, el sucre blanc, la gelatina, la maizena
i la llet.
Hi incorpores un polsim de sal.
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Ho continues batent fins a aconseguir una massa ben homogènia.
Aboques aquesta massa al motlle.
Ho deixes quallar un mínim de 6 hores a la nevera.
Just abans de servir el pastís, hi espolses el sucre morè per sobre.
Ho cremes amb una planxa ben calenta.

Montserrat Pujol
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Pastís de formatge

Ingredients

4 porcions de formatge cremós
3 iogurts naturals
3 ous
3 cullerades de maizena
4 cullerades de sucre

Elaboració

En un bol poses el formatge, els iogurts, els ous, la maizena i el sucre.
Ho bats.
Quan tinguis una massa homogènia, ho cous al forn.
L'hi deixes durant 60 minuts aproximadament.

Carmen Rocher
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Pastís de formatge

Ingredients

750 g de formatge cremós
100 g de sucre
100 g de farina (millor si és especial de rebosteria)
200 g de nata líquida
45 g de mantega
100 ml de llet
2 ous
Oli
1 paquet de galetes maria
1 culleradeta de canyella
Pela d'1 llimona

Elaboració

Tritures les galetes.
Les barreges amb la mantega.
Col·loques la massa resultant al fons d'un motlle.
Prèviament cal que l'untis amb una mica d'oli.
Agafes els ous i en separes les clares dels rovells.
Muntes les clares a punt de neu.
Les poses en un bol, juntament amb els rovells i els sucre.
Ho bats.
Hi afegeixes la farina, la canyella, el formatge, la pela de llimona, rat-
llada, la nata muntada i la llet. 
Ho tornes a batre.
Ho col·loques dins del motlle.
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Ho cous al forn, a 180 ºC, durant 45 minuts.
Després ho deixes reposar dins el forn, sense obrir-lo, 30 minuts més. 

Ester Barahona
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Pastís de formatge

Ingredients

½ l de nata
1 sobre de gelatina de llimona
2 pots de formatge cremós
1 llimona
4 o 5 cullerades de sucre

Elaboració

Poses la nata, la gelatina, el formatge i el sucre en un bol.
Ho bats.
Hi afegeixes el suc i la pela, ratllada, de la llimona.
Ho continues batent.
Aboques la mescla en un motlle.
El reserves a la nevera durant unes quantes hores fins que qualli.

Suggeriments

Pot posar melmelada de maduixa per sobre del pastís.
També pots fer una base amb galetes maria ben triturades. 

Hortensia García
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Pastís de llimona

Ingredients

3 ous
2 llimones
1 pot petit de llet condensada 
70 g de mantega
1 paquet de galetes maria
Conyac

Elaboració

Trinxes les galetes.
Les barreges amb la mantega.
Hi afegeixes un rajolí de conyac.
Amb aquesta massa, folres un motlle fent una vora una mica alta.
En un bol, mescles la llet condensada, els ous i la pela i el suc de les lli-
mones.
Ho aboques al motlle.
Ho poses al forn uns 40 minuts, fins que vegis que queda lleugera-
ment daurat.

Rafa Rodríguez
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Pastís de poma

Ingredients

½ kg de pomes tipus reineta
3 tasses de farina
175 g de mantega
100 g de nata líquida
3 ous
1 cullerada de llevat en pols
100 g d'ametlles mòltes
200 g de sucre de llustre
Suc d'1 llimona
3 vasets de rom o de xerès dolç
Sal

Elaboració

Rentes les pomes, les peles, les talles en quatre trossos i en treus les
llavors.
Les ruixes amb el suc de la llimona perquè no s'ennegreixin. 
En un bol, hi poses la mantega i el sucre.
Ho bats fins a aconseguir una massa de textura suau i cremosa. 
Hi afegeixes els ous, d'un en un, sense deixar de batre.
Hi tires la nata, la farina, el llevat i un polsim de sal.
Ho continues batent.
Has d'aconseguir que la massa quedi compacta i bastant espessa.
Hi incorpores les ametlles i els trossos de poma.
Ho barreges tot molt bé.
Untes un motlle amb mantega i el folres amb paper d'alumini.
Hi aboques la massa.
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Ho cous al forn, a uns 170 ºC, durant uns 15 minuts.
Un cop cuit, desemmotlles el pastís.
Mentre esperes que es refredi, barreges el sucre de llustre amb el rom
o el xerès.
Tires la mescla resultant per sobre el pastís.

Carme Ferreiro

76

cuines obreres 2013

CCOO de Catalunya



Pastís de poma

Ingredients

1 kg de pomes
8 cullerades de sucre
6 cullerades de llet
6 cullerades de farina
6 cullerades de mantega
3 ous
1 sobre de llevat
Pela d'1 llimona
1 pot de melmelada d'albercoc

Elaboració

Peles les pomes i les talles.
En deixes un parell a banda per, després, decorar el pastís.
En un bol poses els trossos de poma, el sucre, la llet, la farina, la man-
tega, els ous, el llevat i la pela de la llimona, ratllada.
Ho bats fins que quedi una massa fina.
Escalfes el forn, a 180 ºC, durant uns 10 minuts.
Untes un motlle amb mantega i farina.
Hi aboques la massa.
Al damunt hi poses els trossos de poma que havies reservat.
Ho cous al forn durant uns 60 minuts.
Quan falti poc per estar llest, treus el pastís i el pintes amb melmela-
da d'albercoc.
El tornes a posar al forn.
Al cap de 5 minuts, el punxes amb una forquilla.
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Quan aquesta surti completament neta és senyal que el pastís ja està
cuit.
El deixes refredar a temperatura ambient.
Un cop fred, el guardes a la nevera i el desemmotlles al cap d'unes
hores o l'endemà.

Concepció Clarà
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Pastís de préssec

Ingredients

1 làmina de pasta de full
1 got de farina
1 got de llet
1 got de sucre
3 ous
3 préssecs grossos naturals o en almívar

Elaboració

Poses la farina, la llet, el sucre, els ous i dos préssecs en un recipient.
Ho tritures tot fins que quedi una massa ben fina.
Poses la làmina de pasta de full en un motlle.
La farceixes amb tota la massa.
Decores la part de sobre amb el préssec restant, tallat en forma de
mitja lluna.
Ho cous al forn, a 200 ºC, durant 20 o 30 minuts.

Avelina Franco
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Pastís de xocolata i nata

Ingredients

Galetes maria
150 g de xocolata de cobertura
500 ml de nata muntada
250 ml de llet d'avellanes
3 ous
3 cullerades de sucre integral
6 fulles de gelatina
1 cullerada de mantega 
Móres 

Elaboració

Tritures les galetes.
Les barreges amb mantega fosa.
Les poses a la base d'un motlle, premsant-les molt bé.
Ho reserves a la nevera.
Mentrestant, escalfes la llet en un cassó.
Hi fons la xocolata.
També hi afegeixes la gelatina.
Ho remenes.
Coles la mescla.
A banda, bats els rovells dels ous amb el sucre.
Quan obtinguis una textura cremosa, hi afegeixes la mescla anterior.
Hi aboques 300 ml de nata muntada.
També hi tires les clares, muntades a punt de neu.
Ho barreges suaument.
Treus el motlle de la nevera.
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Hi aboques la meitat de la massa.
Ho tornes a reservar a la nevera fins que qualli una mica.
Aprofites per barrejar la resta de la nata amb unes quantes móres, tri-
turades.
Ho tires al motlle.
Acabes de posar la massa de xocolata que t'havia sobrat.
Ho guardes a la nevera fins que qualli completament.
Ho pots decorar amb les móres que t'hagin sobrat.

Suggeriment 

Aquest pastís queda més bo si es prepara el dia abans de voler-lo
menjar.

María Ermitas Lorden
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Pastís de xocolata i nous

Ingredients

4 ous
210 g de sucre
200 g de mantega
100 g de farina tamisada
125 g de nous triturades
125 g de xocolata de cobertura

Elaboració

Amb una batedora, muntes els ous amb el sucre.
Quan la pasta pugi, hi afegeixes la farina.
Ho continues batent durant uns 5 minuts més.
Aixafes la mantega amb una forquilla fins que quedi com una poma-
da.
És important que la mantega estigui a temperatura ambient.
En un cassó, hi poses la xocolata, trossejada.
La desfàs al bany maria.
En un bol, hi poses la mantega, la xocolata, les nous i la massa que has
fet amb la batedora.
Ho remenes amb una espàtula, de baix a dalt, amb molta cura.
Untes amb mantega una safata per anar al forn.
Hi aboques la barreja.
Ho cous al forn, a 160 ºC, durant 15 minuts.

Arlet Danés
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Sara

Ingredients

300 g de mantega
150 g de sucre
150 g d'ametlles laminades
1 pot de melmelada d'albercoc
1 culleradeta de cafè instantani
1 pa de pessic (d'uns 26 cm)

Elaboració

A la safata del forn gratines les ametlles.
Les remenes de tant en tant, amb molta cura.
Les reserves.
En un cassó, poses aigua a bullir.
Hi tires el sucre i esperes un parell de minuts fins que estigui ben des-
fet.
Aquest almívar, el barreges amb la mantega, que ha d'estar a tempe-
ratura ambient.
Ho remenes fins que tingui textura de crema.
Llavors, hi afegeixes el cafè instantani.
A banda, talles el pa de pessic en quatre làmines.
Untes, a cada una d'elles, la melmelada i, a sobre, la crema obtinguda.
Finalment, hi espolses les ametlles procurant que hi quedin ben
enganxades.

Montserrat Castellví
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Teules de Girona

Ingredients per a quatre persones

2 ous
150 g de sucre
115 g d'ametlles ratllades
50 g de farina 

Elaboració

En un bol poses els ous, el sucre, les ametlles i la farina.
Ho barreges tot i ho deixes reposar 5 minuts.
Escalfes el forn a 180 ºC.
Mentrestant, col·loques paper d'estrassa a la safata del forn.
Amb una cullera hi vas posant la massa fent forma de galeta.
Ho cous durant 10 minuts.
Els 2 minuts finals només ha de funcionar el foc de dalt.
Les deixes refredar i ja estan llestes per menjar.

Isabel Bach
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Tiramisú

Ingredients per a quatre persones

¾ l de cafè
1 tassa d'amaretto
200 g de melindros
500 g de formatge mascarpone
100 g de sucre
4 ous
Cacau en pols sense sucre

Elaboració

Prepares el cafè i el deixes refredar.
Hi afegeixes l'amaretto.
A banda, muntes les clares dels ous a punt de neu amb la meitat del
sucre.
Ho reserves.
En un bol, poses els rovells, el formatge mascarpone i el sucre restant.
Ho barreges fins que quedi una massa amb textura cremosa.
Hi afegeixes les clares muntades.
Ho continues barrejant.
Cobreixes el fons d'un motlle amb una capa de melindros.
Els regues amb la meitat del cafè i l'amaretto.
Hi aboques una part de la massa.
Tornes a repetir-ho amb una segona capa de melindros i de massa.
Ho poses a la nevera durant unes sis hores.
Quan el vulguis servir, hi espolses cacau pel damunt.
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Suggeriment

És millor fer aquestes postres el dia abans de voler-les menjar.

Guillem Rosa
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a
Abrillantar

Donar lluentor a un preparat, generalment de pastisseria, cobrint-lo
amb un xarop, gelatina, etc.
es abrillantar 
fr brillanter

Adobar

Amanir un menjar.
es adobar 
en pickle, to

Arrebossar

Cobrir un aliment d'una capa d'ou batut i farina, de farina de galeta,
etc., abans de fregir-lo.
es rebozar 
fr enrober 
en bread, to 
en breadcrumb, to 
en egg and breadcrumb, to
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b
Batre a punt de neu

Remenar enèrgicament clares d'ou fins a aconseguir una textura
esponjosa i compacta semblant a la de la neu.
es batir a punto de nieve 
fr battre en neige 
en whip, to

Blanquejar (també: emblanquir o escaldar)
Fer bullir lleugerament un producte, generalment vegetal, per tal de
d'estovar-lo, eliminar-ne el color o treure'n el mal sabor.
es blanquear 
es escaldar 
fr blanchir 
fr ébouillanter 
en blanch, to
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c
Caramel·litzar

Cobrir de caramel un pastís o un altre preparat.
es acaramelar 
es caramelizar 
fr caraméliser 
en caramelize, to

Confitar

Substituir el suc natural de certs aliments, generalment fruita, per una
solució concentrada de sucre per tal de prolongar-ne la conservació.
es confitar 
fr confire

Coure a foc lent

Coure amb un foc molt fluixet i durant una estona llarga.
es cocer a fuego lento 
fr cuire à petit feu 
fr cuire à petits bouillons 
fr cuire doucement 
fr mijoter 
en simmer gently, to 
en simmer, to
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Coure a foc viu

Coure amb un foc molt fort i durant una estona curta.
es cocer a fuego vivo 
fr cuire à grand feu

Coure a la brutesca

Coure cargols a la graella, sense haver-los rentat prèviament i de cap
per avall a fi que deixin anar tota la bava abans d'assaonar-los i de
girar-los perquè s'acabin de fer.

Coure a la cocota

Coure en una cocota, que és una cassola rodona o ovalada i de parets
altes, amb dues nanses, que disposa d'una tapadora generalment
amb una obertura que permet la sortida del vapor. 
es cocer en cocotera 
es cocer en cocotte 
fr cuire en cocotte

Coure a la papillota

Coure un aliment totalment embolicat en un full de paper d'alumini o
bé de paper blanc untat amb oli, que es retira al moment de servir-lo.
es cocer en papillote 
fr cuire en papillote 
en cook en papillote, to

Coure al bany maria

Coure a foc lent en un recipient introduït en un altre de més gran que
conté aigua.
es cocer al baño María 
fr cuire au bain-marie 
en cook bain-marie, to
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Coure al blanc

Coure en un brou curt d'aigua i farina o en un fons blanc.
es cocer al blanco 
fr cuire au blanc

Coure al blau

Bullir un peix, viu o acabat de matar, en un brou compost bàsicament
d'aigua, vinagre i sal, el qual li dóna un color blavós. Generalment
aquest tipus de cocció es fa servir amb els peixos de riu. 
es cocer al azul 
fr cuire au bleu

Coure al caliu

Coure en la barreja de brases incandescents i de cendra que resten
d'un foc apagat.
es asar al rescoldo 
fr cuire sur la braise

Coure al dente

Coure una pasta alimentosa fins al punt just de cocció, quan encara
està una mica dura.
es cocer al dente 
fr cuire al dente 
en cook al dente, to

Coure al natural

Coure un aliment amanit només amb els condiments essencials, com
ara la sal o l'oli.
es cocer al natural 
fr cuire au naturel
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Coure al punt

Coure un aliment de manera que no quedi cru ni molt cuit.
es cocer al punto 
fr cuire à point 
en cook to medium, to

Coure al vapor

Coure en un recipient tancat que es posa dins d'un altre de manera
que la cocció es faci mitjançant el vapor d'aigua.
es cocer al vapor 
fr cuire à l'étouffée 
fr cuire à l'étuvée 
fr cuire à la vapeur 
fr étuver 
en steam, to

Curar

Sotmetre un aliment a l'acció del fum, la sal o altres additius i poste-
riorment assecar-lo, a fi que es conservi i adquireixi unes propietats
determinades.
es curar 
fr saumurer 
fr traiter 
en cure, to
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d
Deixatar

Fer que una substància sòlida, en contacte amb un líquid, es disgregui
i s'hi mescli.
es desleír 
es diluir 
fr délayer 
fr détremper 
en dilute, to 
en dissolve, to

Descosir

Retirar el fil o el cordill amb què s'ha cosit una peça de carn, una au o
un peix, després d'haver-se cuit.
es desbridar 
es descoser 
fr débrider 
fr découdre 
en untruss, to
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Descremar (o desnatar)
Treure la crema o la nata de la llet.
es descremar 
fr écrémer 
en skim, to

Desossar

Separar els ossos d'una peça de carn.
es deshuesar 
fr désosser 
en bone, to
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e
Emborratxar

Amarar un pastís amb almívar i licor o vi per estovar-lo i aromatitzar-
lo.
es emborrachar 
fr imbiber 
en soak, to

Empanar

Embolcallar carn o altra vianda amb pasta per coure-la després al forn.
es empanar 
fr paner

Enrossir

Coure un aliment fins que la seva capa superficial agafi un color ros.
es dorar 
fr blondir 
fr dorer 
fr rissoler 
en brown, to
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Escabetxar

Adobar amb vi o vinagre, fulles de llorer i altres ingredients, per ama-
nir el peix i altres menges.
es escabechar 
fr mariner

Escalivar

Coure al caliu hortalisses o fruita, com ara pebrots, albergínies, cebes
o pomes.

Esqueixar

Trossejar un aliment fibrós amb els dits, en tires i en el sentit de les
fibres.
es desmigar

Estofar

Coure a foc lent carn, llegums, etc., en una olla o en una cassola tapa-
da per impedir l'evaporació del suc, generalment amb l'addició de vi
blanc. Preferentment, s'aplica a les peces grosses de carnisseria, gai-
rebé sempre marinades durant cinc o sis hores i sovint enllardades. 
es estofar 
fr étuver
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f
Flamejar

Inflamar i fer cremar durant una breu estona el licor o l'aiguardent
amb què s'ha regat un preparat o un menjar.
es flamear 
fr flamber 
en fambée, to 
en flambé, to

Fumar

Exposar una peça de carn o un peix a l'acció del fum per donar-li un
sabor especial i prolongar-ne la conservació.
es ahumar 
fr fumer 
fr traiter par la fumée 
en smoke, to
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g
Garapinyar

Recobrir d'almívar pres formant grumolls.
es garapiñar 
es garrapiñar 
fr praliner

Glacejar

Enrossir al forn o en una salamandra, sota un foc viu, la superfície d'un
menjar cobert amb una salsa o un suc, de manera que quedi lluent.
es glasear 
fr glacer 
en glaze, to

Gratinar

Enrossir al forn o en una salamandra, sota un foc viu, la superfície d'un
menjar, empolsat, generalment, amb formatge o pa ratllat.
es gratinar 
fr gratiner 
en brown, to 
en cook au gratin, to
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m
Macerar

Deixar reposar fruita amb vi o algun licor i sucre on es deixa reposar
fruita a fi que s'estovi i agafi un sabor especial.
es macerar 
fr macérer 
en macerate, to

Marinar

Deixar una vianda, generalment carn o peix, un cert temps amb vina-
gre, vi o suc de llimona, oli, espècies i herbes, a fi que s'entendreixi i
resulti més saborosa.
es marinar 
fr mariner 
en marinate, to
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o
Ofegar

Coure a foc lent un aliment, amb llard, mantega o oli, en un recipient
tapat, abans d'incorporar-hi l'aigua amb què s'ha d'acabar de coure.
es rehogar 
fr mijoter
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r
Reduir

Disminuir el volum d'una salsa, d'un suc, etc., mantenint-lo en ebulli-
ció, a fi de fer-lo més saborós per concentració.
es reducir 
fr réduire 
en reduce, to

Reservar

Deixar a part, durant l'elaboració d'un menjar, un ingredient o un pre-
parat que s'utilitzarà posteriorment.
es reservar 
fr réserver 
en reserve, to

Rostir

Coure a foc viu un aliment, sobretot carn, untat amb greix, en un ast,
en un forn, etc., fins que quedi enrossit però sucós per dins.
es asar 
fr rôtir 
en roast, to
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s
Saltar

Fregir un aliment a foc molt viu, amb poc greix i agitant-lo de tant en
tant.
es saltear 
fr sauter 
en sauté, to

Sofregir

Fregir lleugerament un aliment a la paella per enrossir-lo.
es sofreír 
fr brunir 
fr faire revenir 
fr revenir 
en brown, to
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t
Tallar a la brunesa

Tallar un aliment a bocins de la mida d'un gra d'arròs.
es cortar en brunoise 
fr couper en brunoise 
fr tailler en brunoise 
en cut in brunoise, to

Tallar a la juliana

Tallar un aliment en trossets llargs i prims, entre tres i cinc centíme-
tres de llarg i entre un i tres mil·límetres de gruix.
es cortar en juliana 
fr couper en julienne 
en cut in julienne, to 
en julienne, to 
en shred, to

Tallar al biaix

Tallar un aliment obliquament.
es cortar al bies 
fr couper en biais
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Tamisar

Fer passar un aliment granular per un tamís per tal de separar-ne les
parts fines de les més grosses.
es tamizar 
fr tamiser 
en bolt, to 
en boult, to 
en sieve, to 
en sift, to

Tornejar

Retallar un aliment amb un ganivet de cuina per donar-li una forma
determinada i regular.
es tornear 
fr tourner

Travar

Unir una sèrie d'ingredients de manera que el preparat resultant
adquireixi una certa consistència.
es ligar 
es trabar 
fr lier 
en bind, to

Trempar

Afegir un o més condiments a una menja per donar-li olor o fer-la més
saborosa.
es aderezar 
es aliñar 
es condimentar 
es sazonar 
fr assaisonner 
en season, to

106

cuines obreres 2013

CCOO de Catalunya



u
Untar

Recobrir un aliment, un plat, una safata, etc., amb un producte grei-
xós.
es engrasar 
es untar 
fr graisser 
en grease, to
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x
Xopar

Saturar un aliment amb algun líquid.
es empapar 
fr imbiber 
en soak, to
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