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PATATES AMB BACALLÀ 
 

Ingredients: 

- 1 tros de 200 gr. de bacallà sense dessalar. 

- Ceba i tomàquet per un sofregit. 

- 4 patates petites. 

- Julivert, all i ametlles torrades per la picada. 

- 3 grapadets d’arròs. 

Procés: 

S’agafa un tros de bacallà de 200 gr. sense dessalar i es passa una bona estona 

per aigua i s’escorre. 

Per un altre costat, es posa una olla grossa amb foc a terra i s’hi comença a fer un 

sofregit amb ceba i tomàquet. 

A continuació s’asseca el bacallà amb un drap i, un cop el sofregit ja està llest, s’hi 

va tirant el bacallà a trossets. 

Seguidament, es tallen 4 patates petites a trossets petits i s’afegeixen al sofregit. 

Es remena una mica i es posa aigua fins a cobrir. 

Ara és l’hora de fer una picada amb el julivert, l’all i les ametlles torrades i també 

s’afegeix al sofregit. 

Quan es nota que les patates ja estan fetes, es tira una mica d’arròs i quan aquest 

estigui fet, el plat ja es pot servir.  

Bon profit!!                                                 
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ENCIAM BRUT 

Ingredients: 

- Cebes grosses. 

- Patates petitones. 

- All i oli. 

- Vinagre i sal. 

Procés: 

S’agafen cebes grosses i patates petites i amb una pala es tapen amb cendra i 

caliu a la llar de foc.  

Es fan durant una hora i un cop cuites, s’espolsen i es netegen. 

Es tallen a trossets i es serveixen amb all i oli, vinagre i una mica de sal. De fet el 

vinagre és sobretot per les cebes. 

 

Bon profit!! 
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PATATES A LA XEC-XEC 

Ingredients: 

- Patates. 

- Cansalada. 

- All tendre. 

- Oli i sal. 

Procés: 

Es comença per coure les patates amb pell. 

Un cop cuites, es pelen i es tallen a trossets petits. 

S’agafa una paella, s’hi posa oli i s’hi fregeix cansalada i un all tendre tallat.  

Un cop es comença a enrossir, s’hi tiren les patates i es deixa que es fregeixin bé. 

Comentaris: 

També es poden fer tallades fines i amb all i julivert. 

Bon profit!! 
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CAP I POTA 

Ingredients: 

- 3 Kg. de cap i pota. 

- Ceba i tomàquet. 

- All. 

- Farina. 

- Pebre. 

Procés: 

Es comença per bullir el cap i pota durant 30 minuts. 

Un cop bullit, es renta amb aigua freda. 

Per un altre costat es fa un sofregit amb ceba, tomàquet i all. 

Un cop ben cuit, s’hi afegeix una mica d’aigua, una mica de farina i una mica de 

pebre. 

Seguidament, es tira el cap i pota, es deixa que faci el xup-xup i ja estarà llest per 

servir. 

Comentaris: 

També es pot fer amb una picada d’all, julivert, ametlla, aigua. Oli i pebre. 

Una altra versió també podria ser amb samfaina. 

Un altre també es pot començar bullint i posar-hi una mica de llorer. 

I una última podria ser amb un got o un raig de vi blanc. 

 

Alternativa de la Pilar: 

Es comença per tallar el cap i pota i es passa per farina i una mica de sal i pebre.  

A continuació, es posa a la paella amb una mica d’oli i un cop tot ben enrossit, es treu i en 

el mateix suquet s’hi tira la ceba, el pebrot vermell i el tomàquet i es cou bona estona.  

Seguidament, es torna a ficar el cap i pota i es remena. 

S’hi tira una mica de caldo i es segueix bullint uns 30’. 
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SOPA DE TOMÀQUET 

Ingredients: 

- Ceba. 

- Tomàquet. 

- Comí. 

- Julivert. 

- Pa sec. 

- Sal. 

Procés: 

Es comença per fer un sofregit de ceba i tomàquet i s’hi afegeix una picada de 

comí, julivert i força aigua.  

Es deixa que arrenqui a bullir. 

A continuació es posa pa al fons d’una cassola, es tira tot el sofregit per sobre i es 

tapa 10 minuts. 

Passada aquesta estona, ja està llest per servir. 

Comentaris: 

Hi ha una variant que és la sopa de patata on, en aquest cas, es bullen un parell de 

patates, el julivert, l’all, un parell de tomàquets, una ceba i amb força aigua. I finalment s’hi 

tira el pa, que sempre és l’últim en entrar a la cassola. 

Bon profit!! 
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SOPA AMB AIGUA D’AFAITAR O ESCALDADA (Carme Amblàs) 

Ingredients: 

- Pa 

- Oli 

- Sal 

- Un gra d’all 

Procés: 

Es posa aigua a bullir. Per un altre costat es posa pa en un plat, s’hi afegeixen 4 gotes 

d’oli, sal i un gra d’all. Un cop preparat, s’hi tira l’aigua bullint per sobre, es tapa una 

estona i ja està llest per servir. 

 

PATATA AIXAFADA (Francisca) 

Ingredients: 

- Patates. 

- Cansalada del coll. 

Procés: 

Es comença per coure les patates. Un cop cuites, s’aixafen amb la llosa. 

Per un altre costat es fregeix la cansalada del coll que és la més viada i té menys 

greix. Un cop fregida, es tira el suc per sobre de la patata i es menja tot junt. 

Comentaris: 

També es poden bullir les patates senceres o partides i sense pell. Un cop bullides 

s’aixafen i es poden acompanyar amb col bullida. 

 



                                                                                 

8 
 

PA AMB MELMELADA (Carme Amblàs) 

Ingredients: 

- Llesques de pa de motlle. 

- Melmelada de mandarina. 

- Xocolata sense llet. 

Procés: 

Es comença per tallar algunes llesques de pa de motlle amb 4 parts quadrades. 

A continuació, es munten uns entrepans amb melmelada de mandarina per dins i un 

trosset molt petit de xocolata sense llet a sobre. 

Comentaris: 

També es pot fer amb pa normal. 

 

ROSTES (Francisca) 

Ingredients: 

- Una barra de pa. 

- Oli. 

- Sucre. 

Procès: 

S’agafa la barreta i es llesca tota. Per un altre costat es posa oli en una paella i es 

posa a escalfar. Un cop calent i amb l’ajuda d’unes pinces, es van posant les llesques i 

se’ls hi dona volta i volta fins que quedin torradetes. 

Un cop aconseguit, es treuen i se’ls hi tira una mica de sucre per sobre. 

Ja estan llestes per menjar. 
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TORRADETES DE SANTA TERESA (Fina) 

Ingredients: 

- Una barra llarga i prima. 

- Llet i 2 ous. 

- Oli i sucre. 

Procés: 

Es comença per llescar tota la barra. 

A continuació, es posen les llesques a estovar amb llet. 

Per un altre costat, es deixaten dos ous i amb l’ajuda d’unes pinces es treuen les 

llesques de la llet i es passen per l’ou. 

Seguidament, es posa a escalfar l’oli en una paella i quan és ben calent, es fiquen les 

llesques fins que siguin ben rossetes. 

Un cop rosses, es treuen i es posen a assecar-se amb un paper de cuina en un plat i 

s’hi tira una mica de sucre per sobre. 

Comentaris: 

També s’hi poden afegir mel i pinyons. 
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TRUITA DE PATATA I CEBA (Rocío) 

Ingredients: 

- 4 patates. 

- 2 cebes. 

- 6 ous. 

- Oli. 

- Sal. 

- 1 all sencer. 

Procés: 

Es posa a escalfar l’oli a la paella i s’hi tira un all sencer i pelat. Un cop l’all és daurat 

es treu.  

Seguidament, es talla la patata i la ceba ben prima i es posa a fregir al mateix oli.  

Es tira una mica de sal per sobre i un cop tot plegat ja ha arrencat, es baixa el foc i es 

va aixafant i girant durant una horeta. 

Un cop tot està ben daurat, es treu i s’escorre durant 30 minuts ben bons. 

Per un altre costat, es baten els 6 ous amb una mica de sal i s’hi tira la patata i la ceba 

fregides. A continuació, amb l’oli que ha sobrat, es torna a la paella, s’escalfa i s’hi tira 

tota la barreja. 

Es fan dues girades i amb la forquilla es va punxant fins que es noti ben cuita. Un cop 

es treu de la paella, es deixa uns minuts amb paper de cuina per sobre i per sota de 

manera que l’acabi de perdre tot. 

Comentaris: 

El fregit es pot no aixafar. I la patata i la ceba es pot tirar a l’ou, directament des de la 

paella, sense passar per l’escorredora. 
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MACARRONS (Maria) 

Ingredients: 

- Oli. 

- ½ kg. de carn picada. 

- 1 ceba. 

- 2 alls. 

- 4 tomàquets ratllats. 

- Macarrons. 

Procés: 

S’agafa una cassola amb una mica d’oli i es posa a escalfar. 

S’hi tira el ½ kg de carn picada i una ceba ben picada. 

Seguidament s’hi tiren dos alls tallats ben petits. 

A continuació 4 tomàquets ratllats. 

Un cop tot està ben cuit, es tiren els macarrons en sec a la cassola, es remenen una 

mica amb tot el sofregit i s’afegeix aigua fins a cobrir. 

Quan arrenqui a bullir, es baixa el foc, es tapa i s’espera a que estiguin cuits. 
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OUS FARCITS (Rocío) 

Ingredients: 

- 4 ous. 

- Cranc i tonyina 

- Maionesa. 

Procés: 

Es comença per bullir els ous i un cop cuits es pelen. 

A continuació, en un plat fons, s’aixafen dos ous sencers i després s’hi afegeix cranc i 

tonyina. 

Seguidament s’hi posa maionesa i es barreja tot. 

Els altres dos ous es parteixen per la meitat i se’ls hi treu el rovell. 

Amb la barreja que s’havia obtingut es farceixen aquests mitjos ous i s’hi ratlla un 

rovell per sobre. 

Ja estan llestos per servir i menjar. 
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PASTÍS DE FORMATGE 

Ingredients: 

- 3 Iogurts naturals. 

- 10 cullerades de sucre. 

- 3 cullerades de farina. 

- Una Philadelphia sencera. 

- 2 ous. 

- El rovell d’un altre ou. 

Procés: 

Es posen en un bol tots els ingredients i es barregen amb la batedora. 

A continuació, es preescalfa el forn a 145º i s’hi posa la barreja en un motlle al forn, 

durant 45’. 

Es treu, es deixa refredar i ja està llest per servir. 

 

Bon profit!! 
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POLLASTRE ROSTIT 

Ingredients: 

- 1 pollastre tallat. 

- Sal. 

- Oli. 

- Llar de porc. 

- 2 cebes grosses. 

- Uns alls. 

- 1 pebrot verd. 

- 1 fulla de llorer. 

- Pebre vermell. 

- Canyella. 

- ½ got de conyac. 

- 1 got de caldo de verdures. 

Procés: 

Es salpebra el pollastre i es fregeix en una paella al 50% d’oli i al 50% de llard de 

porc. Un cop ben ros, es treu, es posa en una cassola i s’hi afegeixen dues cebes 

grosses i tallades, uns alls, un pebrot verd tallat i llorer. 

A continuació, se separa el pollastre cap els costats i al centre s’hi tira pebre 

vermell, canyella i ½ got de conyac. Es tapa la cassola i que bulli. 

Seguidament s’hi tira el caldo de verdures un cop el conyac ja hagi reduït. Un cop 

el caldo una mica reduït, el pollastre ja està llest. 

Comentaris: 

Es pot fer servir pel mateix pollastre vi ranci i també es comenta la possibilitat de fer servir 

tòfona. 
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ESPINACS A LA CREMA 

Ingredients: 

- ½ ceba trinxada per cap. 

- Espinacs ben nets. 

- Gamba petita. 

- Beixamel. 

- Sal. 

Procés: 

Es posa la ceba a sofregir i un cop ben rossa, s’hi tiren els espinacs ben nets i 

escaldats. 

A continuació s’hi afegeix una mica de gambeta petita i cuita i, finalment, una mica 

de beixamel. 

Es remena una mica i ja està llest per servir i menjar. 

Comentaris: 

Per escaldar-los s’hauran posat amb aigua bullint, tot just un minut. 

Bon profit!! 
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MAIONESA I BEIXAMEL (Totes) 

Ingredients per maionesa: 

- 1 ou. 

- Sal. 

- 4 gotes de vinagre. 

- 1 got d’oli. 

Procés per la maionesa: 

Es posa tot al recipient de la batedora i s’engega a baix de tot 5 o 7 segons sense 

moure i després ja es pot anar pujant. 

Ingredients per Beixamel: 

- Ceba. 

- Oli. 

- Mantega. 

- Farina. 

- Llet. 

Procés per la beixamel: 

S’agafa una paella i s’enrosseix una mica la ceba amb l’oli i la mantega. 

S’hi afegeix una mica de farina per enrossir-la i, seguidament, s’afegeix la llet calenta i 

es va remenant. 
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COCA 

Ingredients:  

- 4 ous. 

- 1 Iogurt. 

- Una llimona. 

- Un pot de Iogurt de Maizena. 

- 2 pots de Iogurt de farina. 

- ½ pot de Iogurt d’oli. 

- 2 sobres Royal de llevat. 

- 2 pots de Iogurt de sucre. 

- Uns quants pinyons. 

- Una mica d’anís. 

Procés: 

Es barregen tots els ingredients i s’escalfa el forn a 170º. 

A continuació, s’agafa un motlle, s’unta amb mantega i s’hi posa la barreja 

obtinguda. Es posa al motlle al forn de 30 a 35 minuts i ja està llest per servir. 

Comentaris: 

També es considera que es pot fer sense iogurt. 

Bon profit!! 
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CANELONS 

Ingredients: 

- ½ kg de porc. 

- ½ kg de vedella. 

- 1 cervell. 

- 2 pits de pollastre. 

- ½ litre de caldo. 

- Oli. 

- 2 cebes. 

- 4 grans d’all. 

- 3 fulles de llorer 

- Un polsim de camagrocs en pols. 

- 1 pastanaga. 

- 1 tomàquet. 

- Una mica de sal. 

- Pasta de canaló. 

- Beixamel. 

- Mantega. 

- Formatge ratllat. 

Procés: 

S’agafa una olla amb una mica d’oli i ½ litre de caldo. 

Es posa a escalfar i s’hi afegeixen tots els trossos de carn.  

Seguidament, es posen dues cebes, els alls, el llorer, el polsim de camagroc, la 

pastanaga, el tomàquet i la mica de sal. 

Tot això queda cuit en un parell d’0hores, amb olla d’alumini. 
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Tot el que s’ha cuit a l’olla, es posa a l’escorredora i un cop escorregut es trinxa. El 

suc de l’escorreguda es pot afegir. 

Per un altre costat, i per bullir la pasta, s’agafa una olla alta i quan l’aigua bulli, s’hi 

tira un raig d’oli i les làmines de pasta, una per una. Es va remenant suaument. 

Es deixen coure 10 minuts, s’escorren i es deixen amb aigua freda. 

Seguidament es posen en un drap per assecar i es poden començar a muntar els 

canelons allà mateix. 

Cal anar preparant la safata del forn i per això s’hi posa una mica de mantega. 

S’hi posen els canelons, la beixamel per sobre i el formatge ratllat i ja estaran 

llestos per gratinar. 

Comentaris: 

Per aconseguir el polsim dels camagrocs, se n’han de collir i es posen en un drap i a 

sobre la caldera. Passats uns dies, i quan ja són secs, es piquen. 

La massa dels canelons també es pot fer sense caldo i s’hi pot afegir pebrot.  

La beixamel normalment es tira per sobre abans del gratinat, però també es pot barrejar 

amb la massa de dins. 

A la mateixa massa també s’hi pot afegir paté o mantega. 

Segons la casa la carn la trinxen amb una màquina manual i un embut. Es pot posar el 

farcit a la màquina de fer botifarres i una altra persona ja s’espera amb la pasta del canaló 

a punt. Bon profit!! 
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COCIDO MADRILEÑO 

Ingredients: 

- ½ kg de cigrons. 

- Cansalada magra. 

- Xoriço. 

- Sal. 

- Patates. 

- Col. 

- Os de pernil. 

- 2 cuixes de pollastre. 

- 1 ceba. 

- 2 alls. 

Procés: 

Es comença per posar els cigrons en remull durant 24 hores amb aigua freda. 

A continuació, es renten i es posen en una olla grossa amb la cansalada, el xoriço, 

la sal, una patata sencera i pelada, una mica de col, que s’haurà escaldat abans 

amb aigua calenta, un os de pernil, dues cuixes de pollastre, una ceba sencera, 2 o 

3 alls sense pelar i tot junt es porta a ebullició, amb aigua fins a cobrir. 

Es pot deixar fins a un parell d’hores. 

Un cop passades les dues hores, la patata queda desfeta. 

Es pot treure el caldo i fer una sopa de pasta i es pot acompanyar de tot lo altre 

com si fos carn d’olla. Pot servir de 1º, 2º o 3º. 

Comentaris: 

També s’ha suggerit que els cigrons cal deixar-los amb aigua calenta i les mongetes amb 

aigua freda. Bon profit!! 
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PASTÍS DE BRIOX 

Ingredients: 

- Motlle enfarinat i amb mantega. 

- 70 gr. de farina. 

- 2 ous. 

- 1 cullerada oli d’oliva. 

- ½ sobre de llevat. 

- 100 gr. de llet. 

- 4 cullerades grans de sucre. 

Procés: 

Es posen tots els ingredients a dins la batedora i quan ja està ben remenat es posa 

al motlle. 

Es preescalfa el forn a 200º i s’hi posa el motlle durant 40 minuts. 

Comentaris: 

Un altre versió potser amb 3ous, un iogurt, un d’oli, dos de sucre i tres de farina i un sobre 

de llevat. I el mateix procés. 

I, finalment, també es pot fer estendre la massa ben fina en una plata de forn i la poma 

tallada ben fina a sobre i aleshores, un cop cuit, es pinta amb una barreja de melmelada 

de pruna i Cointreau.  Bon profit!!                                     
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CONILL ROSTIT 

Ingredients: 

- 1 conill jove i trossejat. 

- Sal, oli i pebre. 

- 1 raig de conyac. 

- All, julivert, ametlles, avellanes, un tros de pa fregit i el fetge del conill. 

Procés: 

Es comença per salpebrar el conill i es posa en una cassola amb força oli, fins que 

quedi ben rostit. 

Un cop ben rostit se li tira un raig de conyac i un cop evaporat, se li treu l’oli sobrer. 

Per un altre costat es fa la picada amb l’all, el julivert, les ametlles, les avellanes, un 

tros de pa fregit, una mica d’aigua i el fetge del conill. 

Es tritura tot amb la batedora i es tira per sobre del conill. 

Es deixa fer la xup-xup tot junt uns 20 minuts i ja està llest per servir. 

Bon profit!! 
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SARSUELA 

Ingredients: 

- Musclos i petxines. 

- Ceba, tomàquet i alls. 

- Rodanxes de calamars. 

- Rap i lluç. 

- Oli, pebre i sal. 

- Farina. 

- Gambes. 

- Julivert, ametlles i vi blanc. 

Procés: 

Es comença per bullir els musclos i les petxines i se’ls hi treu una de les closques. 

Seguidament, es fa el sofregit amb ceba, tomàquet i alls.  

Un cop ben cuit, s’hi afegeixen les rodanxes de calamars i, a continuació, els 

musclos i les petxines. 

Es salpebra el rap, el lluç i les gambes. I es passen per una mica de farina. 

En una paella amb oli calent es fregeix el rap sense que es trenqui, i després 

també hi fregim el lluç i les gambes. I s’afegeix tot al sofregit. 

Ara és l’hora de fer una bona picada amb julivert, ametlles i oli i , un cop feta, es tira 

per sobre de tota la barreja.  

Si es nota que falta suc, s’hi pot tirar el dels musclos. 

           

 



                                                                                 

24 
 

COCA DE VIDRE 

Ingredients: 

- Massa de pizza i farina. 

- Oli i sucre. 

- Pinyons i anís. 

Procés: 

S’agafa la massa de pizza i es fa el més prima possible, fent servir farina perquè no 

es trenqui. 

Es posa sobre el paper de pizza amb tires i es pinten amb oli, es posa sucre a 

sobre i pinyons. 

Es posen al forn a 200º i 20 minuts. 

Un cop cuita, es treu del forn i s’hi tira una mica d’anís amb esprai. 

Bon profit!! 
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CIGRONS AMB ESPINACS 

Ingredients: 

- ½ kg de cigrons. 

- Bicarbonat. 

- Espinacs. 

- Oli i sal. 

- All. 

- Ou dur. 

Procés: 

Es posen a estovar els cigrons amb aigua que els cobreixi, sal i una culleradeta de 

bicarbonat. El bicarbonat és perquè s’estovi bé i no salti la pell. 

Es deixen tota la nit. 

S’escorren i es renten sota l’aixeta. 

Es posen a coure una horeta, encara millor amb aigua de pluja. 

Si s’acaba l’aigua, s’hi tira aigua calenta. 

Per un altre costat es posen els espinacs a la paella amb oli i sal. 

Es donen un parell de voltetes i s’hi afegeix un all triturat i els cigrons. 

S’apaga el foc i s’hi tira un ou dur per sobre. Ja està llest per menjar. 

Bon profit!! 
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BACALLÀ 

Ingredients: 

- 4 Alls. 

- 4 talls de Bacallà dessalat en aigua durant 24 hores. 

- Pebrots del piquillo. 

- Maionesa. 

- Oli. 

Procés: 

Es comença per fregir els alls a làmines i els pebrots sencers en una paella amb 

oli. A continuació, s’enfarina el bacallà i es fregeix. Volta i volta fins a quedar prou 

daurat. Es treu. 

Es posen en una plata els pebrots del piquillo sense els alls i a sobre un tall de 

bacallà.  

Finalment, a sobre de tot, la maionesa. Es fica al forn 10 minuts, preescalfat a 180 

graus. I ja està llest per servir. 

Comentaris: 

Es pot fer la mateixa recepta amb lluç. 

Es pot posar dessalat i cru i posar a trossets per sobre d’una amanida.(dolors) 

Un morró de bacallà tallat a filets i arrebossat amb farina blanca i ou. 

Bacallà amb panses: Bacallà dessalat. Paella i fregit amb farina. Es treu. Es posa oli, ceba 

i tomàquet. Un cop fet el sofregit s’hi tira una mica d’aigua de les panses on s’han estovat 

i després s’hi tiren les panses. Quan ja està s’hi posa el bacallà i uns quants ous durs per 

sobre. Xup-xup i llestos. També es pot fer amb una picada. 
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PASTÍS DE PASTANAGA 

Ingredients: 

- 800 gr. de pastanaga ratllada. 

- 240 gr. de farina. 

- 180 gr. de sucre. 

- 1 culleradeta de sucre avainillat. 

- 1 tassa de suc de taronja. 

- 1 sobre de llevat. 

- Dos ous. 

- 1 culleradeta de canyella en pols. 

- ½ vaset d’oli oliva. 

- Nous picades. 

Procés: 

1. Tot barrejat i un cop ben barrejat es posa al motlle. 

2. I al forn, preescalfat a 180º, durant 45 minuts. 

3. Es pota adornar amb sucre glaç. 

 

Bon profit!! 
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GALETES DE PASTA DE FULL 

Ingredients: 

- Pasta de full. 

- Xocolata blanca i negra. 

- Ametlles. 

- Esprai d’anís. 

Procés: 

Es comença per estirar la pasta i un cop fet això, i amb l’ajuda de motlles que 

poden ser de diferents formes, es talla. 

Es posen, les diferents formes, en una plata i al forn a 180º, uns 20-25’.  

Abans de posar-les al forn, es poden ruixar amb l’esprai d’anís. 

Mentre es couen, es posa la xocolata a fondre al foc i es col·loca en una mànega. 

Un cop estan cuites, i amb l’ajuda de la mànega, ja es poden fer els dibuixos que 

es vulguin. 

Abans de servir-les, es piquen algunes ametlles i s’escampen per sobre. 

 Aquestes mateixes galetes també es poden guarnir amb fruita confitada. 

Bon profit!! 
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MAGDALENES 

Ingredients: 

- 4 ous. 

- 1 Iogurt de llimona. 

- 1 pot de iogurt de Maizena. 

- 2 pots de iogurt de farina. 

- ½ pot de iogurt d’oli. 

- 1 sobre de Royal. 

- 2 pots de iogurt de sucre. 

- La pell d’una llimona. 

- Pinyons o fruita confitada. 

- Xocolata desfeta. 

Procés: 

S’escalfa el forn a 180º. 

Mentre s’escalfa, s’agafen tots els ingredients menys els pinyons, la fruita i la 

xocolata desfeta i es barregen durant una bona estona. 

La barreja resultant s’aboca en els papers de les magdalenes i es posa en el forn, 

ja calent, durant uns 30’. 

Un cop cuit, es treuen i per sobre s’hi posen els pinyons o la fruita confitada i es 

tornen a posar 5 minuts més al forn, amb el gratinat encès. 

Passat aquest temps, es treuen i s’hi pot tirar la xocolata desfeta per fer un dibuix. 

Bon profit!! 
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CASTANYES AMB MORRO DE PORC (Pilar) 

Ingredients: 

- Careta de porc, orelles i morro. 

- Sal. 

- Llorer. 

- 1 ceba. 

- Alls. 

- Alguna verdura. 

- Oli. 

- Ceba, tomàquet i pebrot per un sofregit. 

- Castanyes. 

Procés: 

Es comença per comprar la careta del porc, les orelles i el morro, etc 

Tot això es posa a salar durant tres dies, cobert de sal. 

Passats aquests tres dies, es renta bé amb aigua i es posa a bullir amb llorer, una 

ceba, uns alls i alguna verdura. 

Amb una olla normal caldran dues hores i amb una olla a pressió n’hi haurà prou 

amb 20’. 

Un cop cuits es treuen i es tallen a daus. 

Aquest daus es posen en una paella amb oli calent i es deixen fins que quedin ben 

rossos. 

Un cop fregits, s’aparten i amb el mateix oli es fa un sofregit amb ceba, tomàquet, 

pebrot, etc.. 

Un cop tot ben sofregit, s’hi tornen a afegir els daus.  
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Per un altre costat, s’han agafat les castanyes i s’han posat a estovar el dia abans 

amb aigua. 

L’endemà es treuen de l’aigua i es posen amb tota la resta perquè coguin uns 10-

15 minuts amb la resta dels ingredients. 

Ho havia vist fer a la seva sogra. 

 

FRICANDÓ (Pere) 

Ingredients: 

- 1kg. de vedella tallada a bistecs petits. 

- 50gr. de moixernons secs. 

- 2 cebes trinxades. 

- 2 tomàquets trinxats. 

- 1 got de vi blanc. 

- un raig de brandi. 

- Farina. 

- Oli. d'oliva 

- Sal. 

- Aigua. 

- un grapat d'ametlles torrades. 

- un parell d'alls. 

- julivert picat. 

Procés: 

Es comença per posar a estovar els moixernons, una o dues hores abans. 

S’agafen els talls de vedella i se salen i s’enfarinen amb força oli d’oliva. 
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A continuació, es reserva aquesta carn i es trinxen les cebes i es posen a sofregir en el 

mateix oli. 

Es prepara i ratlla el tomàquet i s’hi afegeix una mica de pebre. 

S’hi posa també una mica de sucre per l’acidés i ja es pot incorporar el tomàquet amb 

la ceba, que se segueix coent. 

Es deixa que el tomàquet es cogui bé però sense que s’enganxi i ja es pot tornar a 

incorporar la carn. 

Es remena una mica i, a continuació, es pot fer una flamejada amb una mica de 

Brandi. 

Seguidament s’afegeix el got de vi blanc i aigua fins a cobrir tota la carn. 

S’afegeix una mica de sal i es tapa per coure, durant uns 35-40 minuts. 

S’ha de mirar que no s’enganxi i , si cal, afegir miquetes d’aigua. 

Mentrestant, es pot anar fent la picada amb les ametlles, els alls i el julivert. També s’hi 

pot afegir una mica del suc del guisat. 

Quan faltin uns 10 minuts per la cocció, s’hi afegeixen els moixernons amb una mica 

del seu suquet. 

Es remena bé i s’hi afegeix la picada, que també caldrà que quedi ben remenada. 

Es remena una mica més, es rectifica de sal i ja està llest per servir. 
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BACALLÀ AMB SAMFAINA (Carme Arques) 

Ingredients: 

- Ceba. 

- Pebrot. 

- Albergínia. 

- Carbassó. 

- Tomàquet. 

- Bacallà. 

Procés: 

S’agafa el bacallà remullat i escorregut i es renta ben rentat. 

Es passa per farina i es posa a enrossir en una paella. 

Es retira el bacallà i en el mateix oli s’hi tira la ceba, de manera que vagi quedant una 

mica rossa. 

A continuació s’hi afegeix el pebrot verd i el pebrot vermell a daus i es va remenant. 

Seguidament, s’hi pot afegir carbassó o albergínia. 

Finalment s’hi afegeix la tomaca, prèviament pelada i escaldada. 

Es rectifica de sal i s’hi pot posar també una mica de pebre vermell per donar color. 

I per finalitzar, s’hi posa el bacallà perquè vagi fent la xup-xup. 

Ja està llest per servir. 
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PÈSOLS (Maria) 

Ingredients: 

- Pèsols. 

- Ceba. 

- All. 

- Cansalada virada. 

- Tomàquet. 

Procés: 

Per començar es posen a bullir els pèsols frescs, uns 30’. 

En una paella amb oli, s’hi tira una mica de ceba, una mica d’all, una mica de 

cansalada virada i  una mica de tomàquet.  

Quan això està ben cuit s’hi tiren els pèsols escorreguts i es deixa fer la xup-xup, de 

manera que queda ja llest per servir. 

Per evitar la pellofa dura dels pèsols, s’hi pot afegir una punta de bicarbonat a l’aigua 

de bullir. No la treu però la deixa molt més tova i amorosida.  

També es poden fer amb una mica d’oli i quatre trossets de pernil per coure. 

La mare de la Carme Amblàs hi posava costella confitada. 
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LA SALSA SECRETA 

Ingredients: 

- Una ceba grossa.  

- Una poma grossa.  

- Un rajolí de vinagre.  

- Una cullerada de melmelada de gerds. 

Procés: 

Es talla la ceba en juliana i la poma ben fineta. 

Es posa a fregir-se amb oli i mantega en una paella, a foc lent fins que es 

caramel·litzi. 

Un cop cuit es tira una mica de vinagre de Mòdena i una mica de melmelada de 

gerds. 

Seguidament es passa per la batedora i queda com una melmelada.  

S’hi pot afegir una mica del suquet amb el que s’ha rostit el magret i queda una 

salsa fantàstica.  

Bon profit!! 
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BOLETES DE COCO 

Ingredients: 

- 3 cullerades de coco. 

- 2 cullerades de llet condensada rases. 

- Xocolata ratllada per arrebossar. 

 

Procés: 

Es comença per posar en un bol tres cullerades de coco, dues de llet condensada 

rases i es remena bé. 

Se segueix remenant fins que s’obtingui una textura que permeti agafar-ho amb les 

mans molles.  

Si no s’acaba de lligar, s’hi pot afegir una mica més de coco. 

Un cop preparada la massa, es fan boletes i s’ arrebossen amb la xocolata ratllada. 

Ja estan llestes per servir. 

També es poden fer amb pastanaga bullida xafada i sucre. Es barreja, es fan les 

boletes i s’arrebossa amb coco. 

Bon profit!! 
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ÀNEC ROSTIT 

Ingredients: 

- Un ànec rostit d’aproximadament 3 quilos. 

- Sal i pebre. 

- Una mica d’oli. 

- 2 tomàquets. 

- 2 cebes. 

- 1 cabeça d’alls. 

- 1 brot d’api. 

- 1 porro. 

Procés: 

El dia abans de coure’l, s’agafa l’ànec sencer i es salpebra. 

L’endemà es posa en un forn de llenya i carbó i ruixat amb una mica d’oli. 

Es cou una hora per una banda, es gira, i es torna a ruixar. 

Un cop girat, se li afegeixen dos tomàquets, dues cebes, una cabeça d’alls, un brot 

d’api i un porro. O el que es tingui per la cuina. 

Un cop cuit s’apaga el forn i es reserva per l’endemà. 

L’endemà ja es fred i es pot tallar i posar-lo a la cassola. 

Es passen totes les verdures pel xinès i s’hi afegeixen. 

S’escalfa una estona més i ja està llest per servir. 

També s’hi pot tirar un raig de licor o una mica de caldo després de passar la salsa 

pel xinès.  

També s’hi pot afegir llorer. 

I l’oli potser de gira-sol. 
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TARONGES AMB CANYELLA (Gemma) 

Ingredients: 

- Taronges per tallar i per fer suc. 

- Sucre. 

- Nous. 

- Cullerada grossa de mel. 

- Cullerada petita de canyella. 

 

Procés: 

Es comença per pelar les taronges i treure’ls-hi la part blanca. 

Es tallen en rodanxes i es posen en una plata. 

S’escampa sucre per sobre i es crema amb un bufador o cremador. 

Es guarda a la nevera. 

S’agafa una paella i s’hi passen unes quantes nous amb sucre. 

Es treuen i es reserven. 

A continuació, en un got de suc de taronja, s’hi afegeix una cullerada grossa de mel i 

una cullerada petita de canyella en pols. I es remena tot ben remenat. 

Aquesta barreja es tira per sobre de les taronges de la plata i, seguidament, s’hi 

escampen les nous. 
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COSTELLA DE PORC AL FORN 

Ingredients: 

- 1 costella sencera de porc. 

- sal. 

- 3 grans de pebre. 

- 3 grans d’all. 

- 1 got de vi blanc. 

- Patates fregides o cebetes. 

Procés: 

S’agafa una costella sencera de porc i es col·loca en una plata de forn. 

S’hi tira per sobre una picada feta amb sal, tres grans de pebre, tres grans d’all i un 

got de vi blanc.  

Seguidament, es col·loca al forn, una hora i a 160º. 

Aquest plat es pot acompanyar amb patates fregides o cebetes. 

Bon profit!! 

                                      

 

 


