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stLa Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Mercats i Fires Locals, us 
convida a conèixer la gastronomia dels municipis de la província de Barcelona, 
mitjançant receptes vinculades al territori que ens descobreixen la varietat i la 

riquesa dels nostres productes, i sempre al millor preu.

Receptes de baix cost

Del mercat
a la taula

120 receptes dels clients i les clientes
dels mercats de la província de Barcelona

Es pot consultar una versió digital d’aquest llibre a:

www.diba.cat/delmercatalataula
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El comerç és un fet inherent a la configuració dels nostres municipis. En forma part 
del paisatge, en determina la vida i el dinamisme i en modula el progrés. El comerç 
arriba a explicar la idiosincràsia d’un poble o d’una ciutat, de la seva gent i de la 
seva història. I, a través del comerç, els mercats ens parlen, com cap altre format, 
de com som les persones que conformem la seva comunitat de referència: quines 
són les nostres preocupacions, els nostres anhels o els nostres costums. I ho fan a 
través dels professionals que hi treballen, de la qualitat dels seus productes, de la 
seva proximitat a tota la ciutadania, de la calidesa humana que desprenen i del seu 
paper com a locomotores socials.

Més enllà d’aquests aspectes, però, l’actiu més important amb què compten els 
mercats són les persones que hi passegen i hi compren diàriament, les persones 
que hi donen vida i els fan viables, imprescindibles. Homes i dones que amb el seu 
entusiasme i participació han fet possible que ara presentem per segona vegada 
el llibre de receptes Del mercat a la taula, aquest conjunt de propostes culinàries 
saludables i quotidianes que omplen les pàgines següents i que enguany presenten 
la singularitat del seu baix cost d’elaboració. Es tracta de receptes de tota la vida 
o adaptades als nous temps, cuinades amb productes de qualitat, saludables i del 
territori, totes elaborades per clients i clientes que a diari omplen els mercats i que 
volen contribuir, amb modèstia però amb qualitat, a fer més passadora la difícil 
conjuntura que viu la nostra societat.
 
En nom de la Diputació de Barcelona us convido a fer una passejada pel bo i millor 
de la gastronomia dels nostres municipis, i a descobrir de pas la varietat i la riquesa 
d’uns productes que es troben l’abast de tothom als mercats dels pobles i ciutats 
de la província de Barcelona.

Antoni Fogué Moya
President de la Diputació de Barcelona
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D’un temps ençà, l’economia ha adquirit unes dimensions que planen sobre tots 
els àmbits de la societat. I no faig referència únicament a l’economia global o dels 
grans mercats financers; em refereixo a l’economia quotidiana, la de cada dia, 
aquella que afecta directament les persones.

És en aquest punt on l’Oficina de Mercats i Fires Locals de l’Àrea de Comerç de la 
Diputació de Barcelona, amb l’edició del segon llibre de receptes contra la crisi, vol 
aportar eines que ajudin a encarar-se a la conjuntura actual. Un llibre que és fruit de 
la participació dels clients i clientes dels nostres mercats, els quals, amb les seves 
receptes de baix cost, ens ofereixen plats saludables, fàcils de cuinar i elaborats 
amb productes de proximitat.

És cosa sabuda que els mercats municipals són espais on es poden trobar productes 
frescos, de proximitat i saludables. En canvi, potser no és tan corrent de recordar 
que els mercats fomenten valors socials avui tan necessaris com la integració o 
la responsabilitat. El mercat és el format comercial que fomenta el consum més 
responsable i compromès, i on comprar qualitat i salut no és sinònim de comprar 
car. I a més a més, la simpatia, els bons consells i la conversa més sincera van 
inclosos en el preu...

Sens dubte, els mercats municipals són els centres alimentaris on tots tenim la més 
gran llibertat a l’hora de triar què volem i quant hi volem gastar. Això és gràcies al 
nombre i a la diversitat de productes i parades: un producte no és mai igual que un 
altre ni té el mateix preu. Aquest valor fa que els nostres mercats tinguin milers de 
cares, potser tantes com persones hi passen. Aquesta és la seva gràcia. El mercat 
es fa cada dia a mida de cadascun de nosaltres, i si és moment de crisi, el mercat 
ens ajuda a plantar-hi cara. El llibre que teniu a les mans ho demostra.

Gaudiu, doncs, de l’enginy i la saviesa de les persones que dia a dia compren als 
nostres mercats i que ens han volgut transmetre el seu coneixement culinari amb 
receptes assequibles, d’acord amb els temps actuals. 

Als centenars d’homes i dones que amb la seva participació han fet possible aquest 
llibre, moltes gràcies!

Xavier Florensa Cantons
President delegat de l’Àrea de Comerç
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Presentació

Si dèiem que els desconeixem, no tindríem 
perdó. Els secrets gastronòmics de les 
comarques barcelonines no són cap secret: 
ens els revelen cada dia a les parades 
dels mercats dels nostres pobles i ciutats. 
Des de l’any passat, la dieta mediterrània 
és Patrimoni de la Humanitat, però els 
productes que incorpora són ben coneguts 
des de sempre pels clients dels 130 
mercats municipals que hi ha a la província 
de Barcelona. 

Tenim a l’abast un tresor culinari que permet 
que la nostra gastronomia no sigui gran 
només als fogons de l’alta restauració. El 
receptari més domèstic també excel·leix 
diàriament a les cases en què entren els 
bons aliments frescos i de proximitat que 
ofereixen els mercats. El concurs Del mercat 
a la taula. Receptes de baix cost parteix 
d’aquesta realitat tan genuïna, i els 120 
plats que trobareu explicats i fotografiats 
en aquest recull —la tria dels millors del 
concurs— demostren l’enginy, la saviesa i 
la creativitat dels cuiners i les cuineres que 
cada dia s’enfronten al repte d’equilibrar el 
gust amb la salut i l’economia en els seus 
menús casolans.

Aquest enginy culinari és ancestral en la  nostra 
cultura. I, si bé els orígens de la cuina popular 
catalana —com els de qualsevol altra— es 
perden en la nit dels temps, una altra cosa és 
la història dels receptaris escrits, que, malgrat 
tot, és prou antiga. El Sent Soví, que recull 
la fastuosa cuina medieval catalana, data 
del segle xiv. Aquell referent clàssic va ser el 
primer d’una bibliografia que a partir del segle 
xix va començar a incorporar publicacions 
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Presentació

Quan al nostre país ens assalten estímuls 
gastronòmics de tota mena i a cada pas 
—des de la brioixeria industrial fins a 
l’avantguarda culinària, des de l’artesania 
alimentària fins al fast-food—, celebraria 
que aquestes receptes us portessin a 
descobrir el bo i millor de la nostra terra. 
D’aquesta elecció se’n beneficiaran alhora 
el vostre paladar, la vostra salut, la vostra 
butxaca i la tasca dels professionals de tota 
la cadena alimentària de Catalunya.

Així doncs, agafeu aquest receptari com si 
fos un mapa del tresor. A cada pàgina hi 
trobareu un secret revelat que us ajudarà a 
assaborir encara més els plaers de cuinar 
i menjar amb les delícies bones, sanes i 
assequibles que tenim a tocar. Com només 
ho podem i ho sabem fer aquí.

adreçades, també, al públic no professional: 
La cuynera catalana (1835), La Teca, 
d’Ignasi Domènech (1924), La cuina d’avui, 
de Glòria Baliu (1967), els best-sellers que 
ara publica l’Àvia Remei… Alguna cosa de 
tot plegat trobareu en totes les propostes 
d’aquest llibre, deutores, ni que sigui de 
manera inconscient, d’aquest patrimoni. 
I, en qualsevol cas, els autors anònims 
d’aquest concurs i els noms que signen els 
receptaris que hem citat, comparteixen una 
filosofia comuna: oferir idees pràctiques en 
tots sentits —econòmic, saludable, plaent— 
que es puguin portar a la pràctica en una 
cuina domèstica. Però la característica més 
singular del compendi de plats que teniu a 
les mans és que, efectivament, han estat tots 
pensats, cuinats i escrits per xefs amateurs. 
I, malgrat tot, són un exemple d’eficiència 
culinària i alimentària!

Fa exactament deu anys que, amb la 
revista CUINA, intentem ser receptors i 
transmissors d’aquests mateixos valors, 
que compartim del tot amb l’Oficina 
de Mercats i Fires Locals. Al cap d’una 
dècada, ens reafirmem en la vigència dels 
nostres criteris. Apostem pels productors 
excel·lents de casa nostra, aplaudim els 
comerciants professionals i (almenys això 
ens agradaria aconseguir) contribuïm a 
formar consumidors responsables. I el cas 
és que als mercats municipals conflueixen 
els tres protagonistes d’aquest triangle. 
Sense ells, la preservació de la nostra 
tradició gastronòmica mediterrània no seria 
possible. I aquest llibre que teniu a les mans 
no s’hauria pogut publicar.

Josep Sucarrats
Director de la revista CUINA
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Primers
  

Totes les receptes són per a quatre persones (si no s’especifica el contrari)



Ingredients:Elaboració:
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Kathy Guardiola López
Abrera

Timbalet 
d’escalivada

Netegeu les verdures, llenceu les primeres capes de la 
ceba i elimineu també les puntes de les albergínies i els 
pebrots. Tot seguit, en una plata untada amb oli, poseu 
al forn la ceba, l’albergínia, el pebrot i la patata (amb la 
pela, com també les altres hortalisses que pelareu un cop 
tretes del forn); els hi tindreu uns vint minuts, a 200 ºC, i 
en aquest moment hi incorporarem els espàrrecs, girarem 
tota aquesta verdura i la hi tindrem uns quinze minuts més, 
fins que hauran agafat un bon color daurat. Pelareu ara les 
patates, els pebrots i les albergínies i, amb una forquilla, 
desfareu i aixafareu les patates i hi tirareu un punt de pebre. 
Els pebrots, les cebes i les albergínies es parteixen a tires.

Muntareu el plat amb un cilindre metàl·lic: dins del cilindre 
col·loqueu 2 cm de patata, al damunt, 2 cm de l’escalivada, 
2 cm de patata i 2 cm més d’escalivada. Retirat el cilindre 
que ho ha sostingut, guarniu-ho amb els espàrrecs i el 
cebollí tallat ben menut i ruixeu-ho tot finalment amb un 
rajolí d’oli.

• 2 pebrots vermells
• 8 espàrrecs naturals
• 2 cebes
• 2 albergínies
• 4 patates
• 10 tiges de cebollí
• 1 tomàquet
• oli, sal i pebre
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Ingredients:Elaboració:

Montserrat Gil José
Abrera

Carxofes calentes 
a la vinagreta 
de vinagre blanc

Netegeu les carxofes, que en quedi només el cor, i poseu-
les en aigua amb llimona, perquè no s’oxidin i agafin mal 
color. Mentrestant, piqueu la ceba ben menuda i fina i 
sofregiu-la fins que sigui ben transparent, sens acabar 
d’agafar color i, en aquest punt, incorporeu-hi el vinagre, 
l’aigua, la sal, el pebre en gra, els claus d’olor, les panses 
i, finalment, els cors de carxofa. Tingueu-ho així a foc baix 
i amb la cassola ben tapada; si l’aigua s’ha reduït massa i 
veieu que les carxofes encara són dures, afegiu-n’hi a poc 
a poc, fins que les vegeu al punt.

• 12 carxofes
• 2 cebes 
• 300 g panses
• 3 claus d’olor
• sal
• pebre negre en gra
• 1 got de vinagre de vi blanc
• 3 gots mitjans d’aigua
• 2 gots d’oli
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Ingredients:Elaboració:

Blanca Vallbona Serra
Argentona

Crema de cranc

Comenceu fent enrossir amb mantega les verdures, ben 
netes i tallades a la juliana. Quan seran rosses, hi afegireu 
els crancs i els deixareu ofegar i, tot seguit, els flamejareu. 
Afegiu-hi en aquest moment el fumet de peix i, quan 
arrenqui el bull, hi tireu l’arròs, que ha de bullir 30 minuts. 
Passat aquest temps, ho bateu tot amb el batedor a la 
mateixa olla, ho passeu pel colador xinès i ho torneu al foc 
perquè adquireixi la consistència adequada. Comproveu 
en aquest moment el punt de sal i afegiu-hi el pebre. Amb 
la crema de llet que hi incorporareu, la crema prendrà la 
untuositat oportuna i, si cal, la batreu enèrgicament per 
donar-hi més suavitat.

Aquesta crema, que també admet de ser preparada amb 
gambes en comptes de crancs, es pot acompanyar amb 
uns crostonets de pa fregit.

• 400 g de crancs
• 1 pastanaga
• 1 ceba
• 1 porro
• 4 grans d’all
• ½ tomàquet
• 1 l de fumet de peix 
• 1 copa de conyac
• 50 g de mantega
• 50 g d’arròs
• pebre blanc
• crema de llet



Del mercat a la taula. Receptes de baix cost 15

Ingredients:Elaboració:

Esther López Bas
Argentona

Amanida d’espinacs 
i maduixes

Rentareu els espinacs en dues rentades, els deixareu 
escórrer ben escorreguts i, si són llargs, els tallareu a 
trossos regulars. Tot seguit, talleu també l’alvocat i les 
maduixes, a làmines, i repartiu-los per damunt els espinacs. 
Renteu i col·loqueu els cirerols i, per damunt, els anacards, 
les llavors de gira-sol i el sèsam.

Un moment abans de portar l’amanida a taula, poseu-hi la 
sal, el pebre, l’oli i el vinagre. 

• 150 g d’espinacs frescos 
• 8 maduixes 
• 12 tomàquets cherry o cirerols
• 1 alvocat
• 50 g d’anacards
• 1 culleradeta de sèsam torrat
• 1 cullerada de llavors 
  de gira-sol garapinyades
• sal
• pebre blanc
• oli d’oliva verge
• vinagre balsàmic
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Ingredients:Elaboració:

Mercè Baraza Lozano
Badalona

Paté d’albergínia 
i tonyina

Peleu l’albergínia i escaliveu-la (si la voleu coure al 
microones, fiqueu-la en una bossa de plàstic tancada i 
tingueu-la-hi uns deu minuts a tota potència). Una vegada 
escalivada, tritureu-la juntament amb la tonyina, l’olivada, la 
sal i un pensament de pebre.

Aquesta pasta la posareu damunt les torradetes, sense 
plànyer de posar-n’hi en abundància. Guarniu-ho amb una 
punteta d’olivada al damunt.

• 1 albergínia grossa
• 2 llaunes petites de tonyina 
  en oli
• 1 cullerada d’olivada
• pebre
• torradetes per acompanyar
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Ingredients:Elaboració:

Montserrat Cànovas 
Hernández
Badalona

Canelons de carxofa

Piqueu la ceba ben fina i poseu-la en una cassola amb els 
cors de carxofa que tindreu ja nets i preparats. Sofregiu-
ho. En una altra cassola amb 50 g de mantega enrossireu 
els 50 g de farina i no deixareu de remenar-ho; al cap 
d’un moment, aboqueu-hi l’aigua, calenta, i continueu-ho 
remenant. Afegiu-hi sal i que cogui deu minuts.

Retirada la cassola del foc, serà el moment d’incorporar-
hi les quatre cullerades de nata líquida i quatre més de 
formatge parmesà ratllat, la ceba sofregida, les carxofes, 
un ou dur trinxat i un ou cru ben batut. Corregiu si cal el 
punt de sal i, tot ben barrejat, deixeu-ho refredar.

En un cassó amb aigua bullent i una mica d’oli, feu coure 
les plaques dels canelons i, un cop cuites, poseu-les en 
aigua freda a refredar. Un cop fredes i escorregudes, és 
el moment d’omplir els canelons amb la massa que heu 
preparat: cargoleu-los com de costum i distribuïu-los en 
una plata untada amb mantega. Per damunt, una mica de 
salsa de tomàquet i una pluja del parmesà ratllat, i al forn, 
on s’ha de gratinar.

• 1 ceba grossa (100 g)
• 8 cors de carxofa
• 4 cullerades de nata líquida
• 50 g de farina de blat
• 50 g de mantega
• 100 g de formatge parmesà     
 ratllat
• 2 ous
• 20 plaques de canelons 
• 1 llauna petita de puré 
  de tomàquet
• ¼ litre d’aigua
• sal
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Ingredients:Elaboració:

Vanessa Jimeno 
Jennifer Fuentes
Badia del Vallès

Llibrets de fruita seca

Piqueu les nous i, amb el formatge de fondre, les fiqueu 
dins dels llibrets. Saleu lleugerament els llibrets i els poseu 
a la planxa, just volta i volta, tancats amb un escuradents 
perquè no s’obrin. Un cop cuits, els poseu en una plata que 
pugui anar al forn i els reserveu.

En un cassó posareu la crema de llet i el paté i ho mesclareu 
tot fins que en resulti una pasta homogènia. 

Per servir-ho, abocareu la salsa per damunt els llibrets 
amb el formatge ratllat i ficareu la plata al forn i, un cop el 
formatge s’haurà daurat, ja ho podreu portar a taula.

• 8 llibrets de llom de porc
• 1 llauna de paté ibèric 
• 50 g de nous
• 8 talls de formatge de fondre 
• 200 ml. de crema de llet 
  de cuinar
• 50 g de formatge ratllat
• oli d’oliva verge, sal



Del mercat a la taula. Receptes de baix cost 19

Ingredients:Elaboració:

Toñi Rivas Sánchez
Barberà del Vallès

Arròs amb samfaina 
i botifarra negra

Posareu oli en una cassola i, a foc baix, hi sofregireu la 
ceba tallada a la juliana i els pebrots, tallats a tires. Quan 
començaran a ser cuits, hi incorporareu els tomàquets, 
pelats i tallats a trossos, amb una mica de sal. Ho deixareu 
coure i de tant en tant ho anireu remenant. Pelareu 
l’albergínia, la tallareu a trossos i la sofregireu a part i, un 
cop cuita, l’afegireu a la samfaina, que ha de coure fins que 
les verdures estiguin ben cuites i tendres. Si cal, corregireu 
el punt de sal.

Tot seguit, pelareu i tallareu a làmines el gra d’all i el fareu 
enrossir en una cassola amb una mica d’oli. A l’all daurat 
hi afegireu l’arròs i li donareu un parell de voltes, que agafi 
una mica de color. Hi afegireu ara la samfaina i el brou de 
pollastre –el brou ha de ser en proporció doble que l’arròs. 
Ho deixareu coure uns minuts i, mentrestant, preparareu 
una picada amb un gra d’all, 6 o 7 ametlles i un pessic de 
safrà. Aquesta picada la deixatareu amb una mica de brou 
i l’afegireu a la cassola, amb la botifarra tallada a trossets.

Tot plegat s’ha d’acabar de coure al forn, fins que l’arròs 
estigui al punt (aproximadament uns 18 minuts).

• 4 tasses d’arròs
• 200 g de botifarra negra
• 2 grans d’all
• 1 fulla de llorer
• brou de pollastre
• ametlles torrades
• safrà
• oli i sal

Per a la samfaina
• 2 cebes
• 1 pebrot verd
• 1 pebrot vermell
• 4 tomàquets
• 1 albergínia
• oli i sal
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Ingredients:Elaboració:

Assumpta Molins Codina 
Barcelona

Patates de Prades 
estofades

Peleu les patates i talleu-les més aviat petites; desgraneu 
els pèsols. 

En una cassola amb oli d’oliva (si fa no fa un gotet), sofregiu 
la ceba trinxada: Quan es comenci a enrossir, afegiu-hi els 
alls sencers i la fulla de llorer, i un parell de minuts després, 
els tomàquets, pelats i picats finament. Deixeu que aquest 
sofregit es faci uns cinc minuts i, aleshores, traieu-ne els 
alls i el llorer i incorporeu-hi el vi negre i mig got d’aigua. 
Amb el foc ben baix, feu-ho coure tot junt, uns deu minuts 
més. Passada aquesta estona, tireu-hi la sal necessària i 
ajunteu-hi les patates i els pèsols i, encara amb el foc ben 
baix, deixeu-ho coure vint minuts més.

Si cal, hi anireu tirant miquetes d’aigua calenta, perquè 
aquestes patates estofades quedin una mica sucoses, 
però no gaire.

Si feu servir pèsols congelats, tireu-los a la cassola quan 
faci uns deu minuts que les patates ja couen.

• 400 g de patates de Prades 
• 200 g de pèsols del Maresme 
(frescos o congelats)
• 1 ceba grossa
• 3 grans d’all
• 3 tomàquets madurs
• 1 fulla de llorer
• 2 cullerades de vi negre
• oli d’oliva, sal
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Ingredients:Elaboració:

Salvador Pujol Miquel
Barcelona

Carxofes gratinades 
farcides de pernil 
ibèric

Per començar, feu una beixamel a la manera tradicional. 
Netegeu les carxofes traient-los el tronxo i les fulles més 
dures, renteu-les i bulliu-les uns trenta minuts en una 
olla amb sal, llorer i un bon raig de suc de llimona. Quan 
estiguin toves, traieu-les de l’olla i deixeu-les una estona 
amb aigua amb gel.

En una plata d’anar al forn, disposeu al fons un gruix de 
beixamel, al damunt aneu-hi col·locant les carxofes ben 
escorregudes, que haureu farcit tot el cor amb bocinets 
o encenalls de pernil. Cobriu-les amb més beixamel, 
escampeu per damunt formatge ratllat i miquetes de 
mantega i fiqueu-les al forn a gratinar fins que estiguin 
daurades.

• 8 carxofes 
• encenalls de pernil ibèric 
  o del país
• 1 llimona
• mantega
• formatge ratllat
• llorer
• sal

Per a la beixamel 
• farina
• llet
• 1 ceba
• mantega
• conyac
• nou moscada
• sal



Del mercat a la taula. Receptes de baix cost22

Ingredients:Elaboració:

Joan Carles Giménez 
Muñoz
Barcelona

Sardines en escabetx

Saleu i enfarineu les sardines, les fregiu de manera que 
quedin una mica cuites i les reserveu en una plata. Esclafeu 
els alls i talleu la ceba i la pastanaga a la juliana. Ofegueu 
la ceba i després hi afegiu la pastanaga i, passats uns cinc 
minuts, hi incorporeu els branquillons de farigola i romaní 
i els alls. Tapeu la cassola on cou tot plegat. Al cap d’una 
estona, hi afegiu una bona mesura de vinagre i ho torneu 
a tapar. Passat un temps prudencial, apagueu el foc i ho 
deixeu reposar uns deu minuts. Tot seguit, en una plata 
fonda, a capes, aneu dipositant un gruix de salsa, un de 
sardina i així fins a completar la totalitat de la preparació.

Ho cobriu amb un paper d’alumini, ho deixeu reposar i 
finalment, ja fred, ho guardeu al frigorífic fins al moment de 
portar-ho a taula.

• 2 cebes
• 3 pastanagues
• farina
• 1 branquilló de farigola i 
  1 de romaní
• 2 alls sense pelar
• vi blanc del Penedès
• vinagre
• 400 g de sardina sense     
  l’espina, obertes pel llom
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Ingredients:Elaboració:

Esperanza Muniesa Alloza
Barcelona

Penques de bleda 
amb salsa

Primer de tot, separeu les penques de les bledes i les 
bulliu amb aigua i sal durant 10 minuts. Les escorreu i, de 
l’aigua de bullir-les, en reservem un got. En aquesta aigua 
hi deixateu una cullerada d’oli i una culleradeta de farina, i 
amb això preparareu una salsa blanca, clara però lligada.

Tot seguit, tirareu en aquesta salsa la picada d’all i ametlla 
que tindreu preparada, el raig de conyac i les panses, 
prèviament remullades i estovades en aigua. Ho deixareu 
coure uns deu minuts, comprovareu la sal i hi afegireu les 
penques de les bledes que ja teniu bullides. 

• 1 ½ kg de bledes de penca     
  grossa 
• 2 grans d’all
• panses de Corint
• 1 culleradeta de farina
• 20 g d’ametlles torrades
• 1 rajolí de conyac
• oli

Suggeriment: Aquest plat es pot 
acompanyar amb un guarniment 
de bocins de pa fregit tot al voltant 
del plat.
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Ingredients:Elaboració:

Pilar Pla Ruiz
Barcelona

Bunyols de carbassó

Ben net, el carbassó, pelat o  amb la pell, es talla trossets i 
es posa a la picadora amb l’ou, la sal, el pebre i la farina de 
galeta. Un cop passat per la picadora, n’ha de resultar una 
massa ben lligada i homogènia.

Posareu ara al foc una paella amb oli i, ajudant-vos amb 
una cullereta, hi anireu tirant bocins de massa. Heu d’estar 
alerta perquè l’oli no sigui massa calent que els cremi, ni 
tan fred que no els cogui.

• 1 carbassó
• 1 ou
• 150 g de farina de galeta 
  o pa ratllat
• all i julivert
• oli, sal i pebre
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Ingredients:Elaboració:

M. Lluïsa Campos Valls
Barcelona

Musclos amb 
cervesa negra

Netegeu el musclos ben nets i gratats per treure’n les 
adherències externes, tot amb aigua freda. En una cassola, 
posareu una mica d’oli d’oliva, la mitja ceba tallada a 
trossos d’un mig centímetre i un gra d’all ben picat. Aquests 
ingredients s’han d’escalfar, suaument, a foc baix; la ceba 
ha de quedar morta, és a dir, ben estovada. Hi afegireu tot 
seguit la cervesa negra, els musclos, que ja tenim nets, 
i una fulla de llorer. Tapeu l’olla o la cassola i deixeu que 
els musclos es vagin obrint a poc a poc. Quan són oberts, 
és a dir, ja cuits al punt, els traureu del foc, en retirarem la 
closca i els posarem en una plata. Fareu reduir a la mateixa 
cassola la cervesa i el suc que han anat desprenent, també 
a foc baix. 

Tasteu la salsa i, si cal, en corregiu el punt de sal. Hi 
afegireu ara una mica de julivert picat i regareu els musclos 
amb aquest suc.

• 1 kg de musclos
• 1 cervesa negra 
  (mitjana: 330 dl)
• 1 gra d’all
• 1 fulla de llorer
• ½ ceba
• oli d’oliva
• 1 bitxo
• sal 
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Ingredients:Elaboració:

David Serra Roura
Caldes d’Estrac 

Barrejat de favetes, 
gambes i bolets

En una paella amb un raig d’oli, salteu les cues de gamba 
i reserveu-les. A la mateixa paella, salteu igualment els 
rovellons i saleu-los al gust. A mitja cocció, afegiu-hi les 
favetes i, quan siguin ben toves i tendres, incorporeu-hi les 
cuetes de gamba i procureu que tots aquests ingredients 
es mesclin i els seus gustos arribin a barrejar-se.

A part, en un bol, bateu els ous i afegiu-hi una mica de 
julivert picat i un polsim de sal. Aboqueu els ous a la paella 
amb els altres ingredients i remeneu-ho enèrgicament per 
evitar que l’ou es cogui totalment i quedi pres.

Serviu-ho calent, acabat de treure del foc.

• 6 ous frescos
• 300 g de favetes fresques 
• 300 g de cues de gamba   
  pelades
• rovellons (de la mida d’un   
  botó, frescos o en conserva,   
  segons la temporada)
• julivert picat
• sal i oli
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Ingredients:Elaboració:

María Luisa Tarvisco 
Delgado
Calella

Pasqualina d’espinacs

Amb la mica imprescindible d’oli, fregiu la ceba, el pebrot i 
els alls, tot tallat ben fi. Afegiu-hi a continuació els espinacs, 
el formatge, l’orenga i la sal. Quan tot això estigui cuit, 
apagueu el foc. En un cassó a part, poseu tres ous a bullir, 
que quedin durs, reserveu-los. 

Preparareu la massa abocant la farina en un recipient en 
companyia del llevat i la sal i incorporeu-hi els líquids –oli, 
llet i aigua. Tot ben barrejat i ben lligat, ho deixareu reposar 
uns deu minuts. 

Amb oli, unteu una llauna o una plata que pugui anar al 
forn. Escampeu-hi la meitat de la massa anterior de manera 
que ocupi tot el fons de la plata. Per damunt, distribuïu-hi 
el farciment procurant que cobreixi la massa, i disposeu-hi 
per damunt els ous durs tallats a rodanxes, ben repartits. 
Sobre això, encara, distribuireu l’altra meitat de la massa i 
cobrireu la pasqualina ajuntant-ne les vores, com ho faríeu 
per tancar l’embolcall d’unes panades. Amb una forquilla 
punxeu la massa i pinteu-la amb l’altre ou. Fiqueu-ho al forn, 
a 180 ºC, uns 15 minuts amb el foc de sota, i, tot seguit, 5 
minuts més per sobre (amb el grill), perquè es dauri.

• 1 kg d’espinacs
• 1 pebrot vermell
• 1 ceba grossa
• 3 grans d’all
• 100 g de formatge ratllat
• 4 ous
• orenga
• sal

Per a la massa
• 500 g de farina
• 1 sobre de llevat en pols
• 120 ml d’oli
• 120 ml de llet
• 120 ml d’aigua
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Ingredients:Elaboració:

Flora Salvà Salicrú
Canet de Mar 

Els cargols 
de l’àvia Lola

Primer de tot, bullireu els cargols en una olla durant una 
hora i mitja amb l’os de pernil salat, la fulla de llorer, el 
brot de farigola, dos bitxos i sal. Mentre es van bullint els 
cargols, preparareu el sofregit, si pot ser en una cassola 
de fang. Amb una mica d’oli, anireu posant-hi les cebes 
i el tomàquet; el sofregit s’ha de fer sense pressa, amb el 
foc fluix. Tot seguit, prepareu una picada amb all, julivert, 
ametlles, avellanes, uns quants pets de monja i un o dos 
bitxos. Si us hi agraden, també hi podeu afegir un grapadet 
de pinyons.

Un cop bullits els cargols, els escorrereu i, juntament amb 
la picada, els passareu a la cassola on heu preparat el 
sofregit. Hi afegireu una cullerada de farina i deixareu la 
cassola entre 15 i 20 minuts a foc baix, i ho anireu remenant 
de tant en tant.

• 1 kg de cargols
• 1 os de pernil salat
• 1 fulla de llorer
• 1 brot de farigola
• 3 bitxos 
• 2 cebes
• 1 tomàquet
• 1 cullerada de farina
• 1 cabeça d’all
• julivert, ametlles, avellanes,     
  pets de monja
• sal i oli
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Ingredients:Elaboració:

Abdó Brichs
Castellar del Vallès

Cuscús de bledes

Renteu les bledes i talleu-ne els tronxos. Poseu tot seguit 
les panses a remullar en conyac, perquè s’inflin. Sofregiu 
les penques de les bledes amb la ceba, tot tallat ben petit i, 
quan comenci a agafar color, afegiu-hi la pastanaga tallada 
a rodanxes i, un moment després, les fulles de les bledes, 
tallades a tires finetes. Quan la bleda haurà perdut volum, 
hi afegireu el tomàquet, triturat amb dos grans d’all, les 
panses, un punt de sal i pebre i altres espècies al gust i, 
un moment abans de treure-ho del foc, el carbassó, també 
tallat molt menut o ratllat amb la mandolina. 

En una paella amb una mica d’oli, sofregiu uns grans d’all i 
torreu-hi lleugerament el cuscús, al qual afegireu un volum 
igual de brou ben calent. Remeneu-ho tot amb una forquilla 
fins que el gra sigui ben solt i deixi d’estar agrumollat. 
Barregeu el cuscús amb la verdura. Si el veieu massa eixut, 
tireu-hi amb compte miquetes de brou un moment abans 
de servir.

• ¼ kg de cuscús
• ¼ l de brou
• 1 kg de bledes
• 3 cebes
• 3 pastanagues
• 4 tomàquets
• 1 carbassó
• uns grans d’all
• panses
• conyac
• sal i espècies
(totes les mesures són aproxi-
mades i poden ser alterades en 
el moment de preparar el plat)
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Ingredients:Elaboració:

Judith Hidalgo
Castellar del Vallès

Broqueta de seitó amb 
olives i ou de guatlla

Amb un escuradents, enfileu un seitó enrotllat, una oliva i 
un ou de guatlla (l’ou, dur i pelat).

En el vas de la batedora, piqueu julivert, un gra d’all i un 
raig d’oli d’oliva fins que tot plegat faci una salsa fina, que 
abocareu per damunt de les broquetes. 

• 8 seitons en vinagre
• olives farcides
• 8 ous de guatlla
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Ingredients:Elaboració:

Arantxa Fernández 
Santiago
Cerdanyola del Vallès

Farcellets de col

Comenceu escaldant les fulles de col en aigua bullent 
i sal, durant 5-6 minuts; un cop fredes, els repelareu una 
mica el tronxo perquè després sigui més fàcil cargolar-
les. Preparareu tot seguit el sofregit amb la ceba, la carn 
picada, el tomàquet ratllat, i la sal i el pebre. Deixeu-ho al 
foc fins que el tomàquet s’hagi reduït. 

En una plata a part, col·loqueu les fulles de col, estirades, 
i les farciu amb tot el sofregit, com si fos un caneló, però 
també es pot posar tot el farcit al centre i cargolar el conjunt 
com si fos un farcellet. Per tancar-lo i que no s’obri, podeu 
fer servir escuradents o un cordillet de cotó, però sempre 
parant compte que no es trenqui. 

Per damunt dels farcellets escampareu una mica més 
de tomàquet ratllat i formatge i, així, ho ficareu al forn a 
gratinar.

• 8 fulles de col
• 400 g de carn picada
• 1 ceba
• 4 tomàquets ratllats
• formatge ratllat
• sal, pebre i oli
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Ingredients:Elaboració:

Lolita Moras García
Cornellà de Llobregat 

‘Ropa Vieja’

Deixeu escórrer ben escorreguda la carn d’olla, netegeu-la 
d’ossos i feu-ne trossets petits. En una paella, sofregiu la 
ceba i el pebrot vermell i verd. Al sofregit, incorporeu-hi la 
salsa de tomàquet i deixeu-ho una bona estona a foc baix, 
fent xup-xup.

En una altra paella, fregiu les patates i, ben escorregudes, 
mescleu-les amb la carn d’olla, que haureu saltejat 
juntament amb uns allets tendres, que quedi tot ben ofegat.

Acabareu el plat abocant el sofregit de tomàquet per 
damunt de la carn i les patates. Serviu-ho ben calent, 
sortint del foc. 

• 1 kg de carn d’olla
• 1 pebrot vermell i 1 verd
• 1 ceba
• 3 patates
• salsa de tomàquet 
• 1 manat d’alls tendres



Del mercat a la taula. Receptes de baix cost 33

Ingredients:Elaboració:

Teresa Galceran Pérez 
Esparreguera

Lluç al forn 
amb salsa d’ametlles

Peleu les patates, les talleu primetes, les fregiu amb oli 
d’oliva, mirant que no s’arribin a torrar, i les poseu en una 
plata que pugui anar al forn.

Per preparar la salsa, fregireu la ceba, tallada prima, i hi 
afegireu el txakolí o el vi blanc. Quan la ceba serà una mica 
morta o estovada, hi afegireu la picada, que fareu amb les 
tres llesquetes de pa fregides, posades al morter amb les 
ametlles, els tres grans d’all i el julivert. Saleu ara els talls de 
lluç i els enfarinareu i fregireu dos minuts per cada banda. 
Ja fregits, posareu els talls de lluç a la plata del forn sobre 
el llit de patates fregides, hi abocareu la salsa per damunt, 
ho tindreu entre cinc i sis minuts al forn i ja ho podreu portar 
a taula.

• 4 talls de lluç (fresc o 
  congelat)
• 8 ametlles
• 2 branquillons de julivert
• 2 patates
• 1 ceba
• 3 grans d’all
• 3 llesques petites de pa
• 1 got de txakolí o vi blanc
• farina
• oli d’oliva
• sal
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Ingredients:Elaboració:

Maria Dolors Farrés 
Puiggròs
Esplugues de Llobregat

Sardines al forn

Netejareu l’escata de les sardines i en traureu el cap i la 
tripa.

Untareu d’oli una llauna o una plata que pugui anar al forn i 
hi distribuireu les sardines l’una al costat de l’altra. Picareu 
all i julivert i l’hi escampareu per damunt, ho salareu i ho 
empolvorareu amb la farigola i el romaní i ho ruixareu amb 
el suc de llimona i un bon raig d’oli.

Enceneu el forn per la part de dalt, és a dir, el grill i fiqueu-hi 
la plata a uns 10-12 cm, com si es tractés de gratinar-ho. 
Quan començareu a sentir l’olor de les sardines (uns 6-7 
minuts), això serà el senyal que ja són cuites.

Serviu aquestes sardines acompanyades d’una bona 
amanida i pa amb tomàquet.

Ah! I cap veí no sabrà que mengeu sardines!

• 1 kg de sardines no gaire   
  grosses
• 4 grans d’all
• julivert
• farigola
• romaní
• suc de llimona o un vinagre    
  suau
• sal i oli
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Ingredients:Elaboració:

Teresa Capitan Leiva
Gavà

Carxofes del Baix 
Llobregat a la meva 
manera

Netejareu ben netes les carxofes i en tallareu les puntes 
procurant, amb una eina adequada, de treure’n la mica del 
borrissol que tenen per dins, de manera que quedin com 
una cassoleta. Preparades d’aquesta manera, les posareu 
a bullir uns deu minuts i, en acabat, les posareu a escórrer 
de cap per avall, que deixin anar tota l’aigua.

Farcireu la cassoleta de les carxofes amb el pernil, tallat 
a quadradets ben menuts. Damunt de cada carxofa hi 
disposareu un tallet de formatge i, fet això, ho ficareu al 
forn a gratinar.

Servireu les carxofes amb una vinagreta preparada amb 
mostassa de Dijon, sal, vinagre de Mòdena i un bon raig 
d’oli bo, tot ben emulsionat amb unes varetes fins que la 
salsa quedi lligada com una maionesa, moment en què hi 
afegireu les panses de Corint. 

• 16 carxofes de Gavà (no gaire  
  grosses)
• 100 g de pernil ibèric
• 200 g de formatge de cabra   
  de barra rodona (barra petita)
• ½ l de llet
• salsa vinagreta de mostassa   
  amb 50 g de panses de Corint
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Ingredients:Elaboració:

Préssecs de Calanda 
amb espàrrecs

Dels préssecs, en traureu el pinyol i els buidareu de 
tota la carn que pugueu sense que perdin la forma i la 
reservareu. 

Pelareu els espàrrecs i els fareu bullir 20 minuts en aigua 
amb sal, i els reservareu igualment. 

A part, en un bol, barrejareu els ous durs, la tonyina amb 
tot l’oli de la llauna, 125 g de les olives farcides, la meitat 
dels espàrrecs i la carn buidada dels préssecs que 
teníeu reservada. Ho mesclareu tot plegat i en farcireu els 
préssecs, que tapareu amb la maionesa.

Per guarnir el plat, els espàrrecs que han sobrat s’unten 
amb una mica de maionesa i s’hi afegeixen unes miques 
de la carn de buidar els préssecs, que hi ha de quedar 
enganxada.

• 1 kg de préssecs de Calanda 
• 1 manat d’espàrrecs blancs 
  de Gavà
• 3 ous durs
• 1 llauna de tonyina en oli  
  d’oliva d’1/8 ml
• 1 llauna de 250 g d’olives   
  farcides

Per a la maionesa
• 1 rovell d’ou
• oli d’oliva
• sal
• 1 gra d’all (opcional)

Lourdes Julbe Jou
Gavà
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Ingredients:Elaboració:

Helena Román Vila
Granollers

Mongetes del ganxet 
amb botifarra negra

Per preparar el suc de rostit sofregireu les 6 ales de pollastre 
en una olla amb una mica d’oli i, quan tindran una mica de 
color, hi afegireu el tomàquet i la ceba, tallats a trossos, i el 
llorer i, finalment, l’aigua. Aquesta olla ha de bullir un parell 
d’hores, passades les quals ho colareu; el suc s’ha d’anar 
reduint perquè en resulti una salsa.

Tallareu ara els alls tendre a rodanxes i els posareu a 
sofregir en una paella amb oli i sal. Pelareu tot seguit la 
botifarra negra, la tallareu a daus, l’afegiu a la paella dels alls 
tendres i la hi deixeu sofregir. A continuació hi incorporeu 
tres cullerades del suc del rostit i, al cap d’una estona, hi 
tireu les mongetes, que ja tindreu cuites. Tot plegat ha de 
coure una estona junt, i ja es pot servir.

• 500 g de mongeta del ganxet
• 1 botifarra negra grossa
• 4 alls tendres
• oli i sal

Per al suc del rostit
• 6 ales de pollastre
• 1 tomàquet
• 1 ceba
• 2 fulles de llorer
• 2 l d’aigua
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Ingredients:Elaboració:

M. Elena Blasco Garcia
L’Hospitalet de Llobregat

Penques de bleda 
farcides amb pernil dolç 
amb crema de formatge 
manxec

Netegeu les penques, que han de ser amples, procurant 
de deixar-les netes de fils i talleu-les, en el sentit de la 
llargada, a trossos d’uns 7 cm, que haureu d’escaldar. 
Talleu també el pernil a la mateixa mida que els trossos 
de penca, prepareu els llibrets. enfarineu-los, passeu-los 
per l’ou i, salats i empebrats al gust, fregiu-los en oli ben 
calent. Ratlleu tot seguit el formatge i poseu en un cassó la 
nata líquida o crema de llet, ratlleu-hi per damunt una mica 
de nou moscada, afegiu-hi el formatge i remeneu-ho ben 
remenat sobre un foc ben baix.

Per servir-ho, al fons del plat poseu una mica de tomàquet 
fregit i, al damunt, les penques arrebossades i cobriu-ho tot 
amb la crema de formatge. Serviu-ho acabat de treure del 
foc. Aquest plat també es pot deixar preparat i escalfar-lo al 
forn, o bé, en una altra variant, farcir les penques amb cua 
de bou estofada, tot i que això encareix la preparació. 

• penques de bleda (perquè en   
  surtin entre 16 i 20 llibrets)
• 4 o 5 talls de pernil dolç, una   
  mica gruixuts
• 125 g de formatge manxec
• 200 ml de nata líquida
• 2 ous
• farina 
• 200 ml de tomàquet fregit
• un polsim de nou moscada
• oli i sal
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Ingredients:Elaboració:

Margarita Pérez Ros
L’Hospitalet de Llobregat

Salmó amb taronja

Talleu dues taronges a rodanxes, amb pela i tot, i recobriu-
ne la plata que portareu al forn. Per damunt, distribuïu-
hi el salmó amb sal i pebre i uns bocinets de mantega. 
Espremeu les altres tres taronges, ruixeu el salmó amb 
aquest suc i fiqueu la plata al forn, prèviament escalfat.

Mentrestant, netegeu els xampinyons i feu-ne unes làmines 
primes, talleu la ceba i passeu-ho tot per la paella fins que la 
ceba sigui ben tova i transparent i els xampinyons estiguin 
fets, que serà el moment d’incorporar-ho a la plata del 
salmó. Tingueu-ho tot plegat uns minuts al forn, apagueu 
el forn i comproveu que la plata conserva una mica de suc 
de la taronja.

• ½ salmó
• 5 taronges
• una plata de xampinyons
• 1 ceba
• mantega
• sa i pebre
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Ingredients:Elaboració:

Helena Ocon
Igualada

Cigronets de l’Alt 
Anoia amb sípia

En una cassola amb oli, fregireu les sípies, que ja tindreu 
ben netes i tallades; un cop hauran agafat color i seran un 
punt cuites, les reservareu. En aquest mateix oli fregireu 
també la ceba tallada petita i el tomàquet ratllat. Quan 
aquests ingredients seran cuits i faran una salsa, hi afegireu 
les sípies i els cigronets i ho deixareu coure una estoneta. 

Tot seguit, ho salareu al gust i hi afegireu una picada 
d’ametlles, avellanes i julivert, ho tindreu un moment més al 
foc i el plat ja es podrà servir.

• 800 g de cigronet cuits 
• 4 sípies mitjanes
• 1 ceba
• tomàquets madurs
• ametlles i avellanes torrades
• all i julivert 
• oli d’oliva i sal
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Ingredients:Elaboració:

Maria Dolors Bonet 
Manresa

Tripa a la manera 
de l’àvia Dolors

Feu bullir la tripa durant uns trenta minuts (si ho feu en una 
olla de pressió, el temps es redueix a 10 minuts).

En una cassola amb oli, prepareu el sofregit amb la ceba, 
la carn picada i el xoriço. Quan el sofregit estigui al punt, 
tireu-hi el tomàquet i deixeu-ho coure tot plegat. Aconseguit 
el punt adequat, hi afegireu una mica de brou –us pot servir 
com a base l’aigua de bullir la tripa. Tot seguit hi afegireu la 
tripa i el capipota, una mica de sal, pebre negre al gust, els 
bitxos, el pebre vermell choricero i, per acabar, la picada 
que tindreu preparada amb l’all i el julivert.

• 1 kg de tripa de vedella
• 500 g de capipota 
• 1 ceba grossa
• 4 tomàquets
• 150 g de carn picada
• 1 tros de xoriço 
• 2 bitxos
• 1 cullerada de pebre vermell   
  choricero
• una mica de pebre negre
• una mica de brou
• 4 alls
• sal, oli i julivert
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Ingredients:Elaboració:

Fèlix Vaquerizo
El Masnou 

Blinis de patata amb
botifarra negra, 
gambes i puré de 
mongetes del ganxet

Comenceu barrejant el puré de patata, els rovells i les 
clares, la farina i la nata fins a obtenir-ne una massa ben 
fina. Escampada i allisada aquesta massa i passada 
lleugerament per la paella, amb un got en tallareu uns 
discos.

A part, triturareu les mongetes, ja bullides, i en passareu la 
pasta pel colador xinès. Damunt de cada disc de la massa, 
col·locareu un tallet de botifarra i la cua d’una gamba.

• 750 g de puré de patata
• 6 rovells d’ou + 4 clares 
• 150 g de farina
• 100 g de nata
• 1 botifarra negra
• 12 gambes
• 250 g de mongetes del ganxet
• 2 cullerades d’oli d’oliva

Suggeriment: Ho podeu servir 
decorant el plat amb una mescla 
d’enciams variats.
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Ingredients:Elaboració:

Remedios Almellones 
Mataró

Crema d’espàrrecs 
amb cloïsses

Fregiu els espàrrecs fins que siguin ben rossos i reserveu-
los. A la mateixa paella on els heu fregit, afegiu-hi una 
mica més d’oli i fregiu també els alls, tallats a làmines, i la 
ceba, també tallada. Quan tot tingui també un bon color 
daurat, tireu-hi els tomàquets ratllats, el punt de sal que us 
hi agradi i els espàrrecs que havíeu deixat a part. Tritureu-
ho tot i, passant-ho pel colador, assegureu-vos que no 
hi han quedat fils ni brosses. Passeu-ho a una cassola i 
incorporeu-hi les cloïsses ja ben netes; quan les petxines 
seran obertes, ens indicaran que el plat està llest. Ho podeu 
acompanyar d’uns crostonets de pa torrat al forn.

• 2 manats d’espàrrecs
• 1 kg de cloïsses
• 4 grans d’all
• 1 ceba grossa
• 3 tomàquets
• 2 gots grans d’aigua
• oli, sal i pebre 
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Ingredients:Elaboració:

Mercè Cañadell 
Molins de Rei

Sopa de farigola

Bulliu durant 5 minuts l’aigua amb la farigola, coleu aquest 
brou damunt quatre bols on haureu dipositat llesquetes del 
pa sec tallat ben fi, i afegiu-hi oli i sal.

2a versió:
Bulliu l’aigua amb la farigola entre 6 i 8 minuts, traieu-ne la 
farigola i poseu-hi el pa sec de la mateixa manera, i deixeu-
ho bullir uns cinc minuts més. Acabat el bull, hi tireu un 
ou remenat. Aquesta recepta és la clàssica de la sopa de 
farigola de sempre . Si la voleu més fina, passeu-la per la 
batedora.

• 5 - 6 branques de farigola
• 1 litre d’aigua
• pa sec
• 1 ou
• oli i sal
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Ingredients:Elaboració:

Hortènsia Condal 
Bernaus
Mollet del Vallès 

Coca de recapte

En un bol, aboqueu l’aigua, la sal, l’oli, el llevat i una mica 
de farina, i aneu-ho remenant i afegint-hi tanta farina com 
admeti, tenint present que la pasta ha de ser ben compacta, 
com la de fer pa. Espolseu ara una mica de farina damunt el 
marbre perquè la massa que hi col·locareu no s’enganxi. 

Estirareu ben plana la massa i hi anireu passant el corró (si 
no en teniu, també ho podeu fer amb una ampolla de vidre). 
Aquesta massa, ben treballada, la repartiu per tota la llauna 
que portareu al forn; al damunt, col·loqueu-hi l’albergínia 
i el pebrot, tot cru i tallat ben fi i, igualment, la botifarra o 
l’arengada. Fiqueu-ho ara al forn, que heu de tenir calent, i 
que s’hi estigui uns deu minuts a 250 ºC i, passats els deu 
minuts, abaixeu la temperatura a 150 ºC, fins que veureu 
que la massa és ben cuita (20 - 25 minuts).

Per preparar la massa
• 1 got d’aigua 
• ½ got d’oli
• farina (tanta com n’agafi)
• un pessic de sal
• ½ sobre de llevat en pols

Per fer la coca
• 1 albergínia
• ½ pebrot vermell
• 1 botifarra o 1 arengada

Nota: Les verdures poden variar 
d’acord amb el que tingueu al 
rebost o bé segons la temporada.
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Ingredients:Elaboració:

Sonia Escobar
Pallejà

Romanesco gratinat

Netejareu i tallareu el romanesco i el posareu a coure al 
vapor. En una paella amb una mica d’oli, passareu les 
botifarres prèviament desfetes (sense la tripa), com si 
fos carn picada. En un cassó enrossireu la ceba, picada 
ben fina, i, quan tindrà un bon color, hi tirareu les dues 
cullerades de farina, ho anireu remenant fins que s’haurà 
torrat i aleshores hi afegireu la llet, sempre remenant, fins a 
obtenir una beixamel.

En una llauna o altra plata que pugui anar al forn hi 
col·locareu el romanesco i, al damunt, la botifarra desfeta 
i ho cobrireu amb la salsa beixamel i el formatge ratllat. 
Ficareu al forn aquesta plata a gratinar i quan el formatge 
hagi pres el color i la duresa convenients, ho traureu del 
forn i ho podreu portar a taula.

• 1 bròquil romanesco
• 2 botifarres
• 1 ceba
• 3 cullerades de farina
• 1 got de llet
• formatge ratllat 
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Ingredients:Elaboració:

Lluïsa Neus Arjona 
Castilla
El Prat de Llobregat 

Carxofes del Prat 
farcides amb peus 
de porc i pernil

Tragueu les fulles més dures de les carxofes, talleu-ne les 
puntes i la tija i poseu-les en una olla amb aigua bullent i la 
mitja llimona, i que coguin així uns 10 minuts.

Trinxeu les cebes, talleu els peus de porc (ja bullits) i el 
pernil, tallat a trossets petits. Poseu una paella al foc i, amb 
l’oli ben calent, sofregiu-hi la ceba, que ha de quedar ben 
rossa i daurada. Ara hi tireu els peus de porc i el pernil, hi 
afegiu sal i pebre al gust i, tot ben barrejat, ho tindreu cinc 
minuts al foc.

Un cop bullides les carxofes, escorreu-les i, amb una 
cullereta, n’heu de treure el borrissol del cor fent-hi un buit, 
que omplireu amb el sofregit.

Poseu-les en una plata amb el formatge ratllat per damunt i, 
amb el forn ben calent, gratineu-les uns 5 – 7 minuts.

• 12 carxofes del Prat
• 3 peus de porc cuits
• 100 g de pernil
• 2 cebes
• 100 g de formatge ratllat
• oli verge d’oliva
• ½ llimona
• sal i pebre
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Ingredients:Elaboració:

Mercè Fuxet Colomer
Premià de Dalt 

Pebrots del piquillo 
farcits

Amb una mica d’oli, preparareu un rostit de carn com ho 
faríeu per a uns canelons: vedella, porc i pollastre, tot ben 
picat. Una vegada rostida la carn, la triturareu i en farcireu 
els pebrots. 

En una cassola amb oli sofregiu la ceba i, quan ja sigui 
morta i transparent, hi afegiu els tomàquets, els sofregiu 
també una mica i, tot seguit, hi incorporeu la tòfona tallada 
menuda o ratllada i els moixernons, que haureu tingut 
una mitja hora en remull; hi tireu també ara la copeta de 
conyac. Ho deixeu sofregir una estona i, un cop al punt, ho 
passeu en un bol i ho tritureu amb la batedora. Convertit en 
una pasta, ho abocareu a la cassola amb els pebrots i, al 
damunt, la crema de llet. Tot junt, ha de coure a poc a poc, 
fent xup-xup, durant uns trenta-cinc munts.

• 150 g de carn de vedella
• 150 g de carn de porc
• 150 g de carn de pollastre
• 1 llauna de pebrots
• 1 ceba
• 2 tomàquets madurs
• 1 tòfona confitada
• 50 g de moixernons
• crema de llet
• sal
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Ingredients:Elaboració:

Roser Ballester Frago
Premià de Mar 

Nevadets d’albergínia

Poseu el forn a escalfar i tingueu-lo a 180 ºC. Talleu a daus 
petits l’albergínia, sense pelar, i deixeu-la en remull en aigua 
amb sal perquè perdi l’amargor. En una paella, sofregiu la 
ceba amb oli i, tot seguit, escorreu l’albergínia i incorporeu-
la al sofregit. Espolseu-hi una mica de sal i pebre i deixeu-
ho que vagi coent, fins que veureu que ja és cuit.

En una batedora, poseu els ous, la crema de llet, la llesca 
de pa i el sofregit, i tritureu-ho tot fins que la consistència 
sigui ben fina. Corregiu-ho si cal de sal i pebre, unteu 
quatre flameres amb mantega i ompliu-les amb la pasta 
anterior -no ha d’arribar a la vora, perquè en enfornar-la la 
pasta creixerà i es desbordaria-, fiqueu-les al forn i tingueu-
les-hi entre 20 minuts i mitja hora; passada aquesta estona, 
traieu-les del forn. Desemmotlleu-les damunt una plata que 
també pugui anar al forn i deixeu els flams unes hores a 
refredar a la nevera.

Per servir-los, escalfeu els flams al gratinador del forn 
col·locant damunt de cadascun un bocí de formatge Nevat 
perquè es gratini uns instants i es fongui. Guarniu-ho amb 
una culleradeta de salsa quètxup damunt el formatge. 
Per acompanyar, ho podeu presentar amb una amanida 
variada i unes torradetes.

• 1 albergínia (500 g)
• 1 ceba grossa
• 10 cl d’oli d’oliva
• 2 - 3 ous
• 1 got de crema de llet fresca
• 1 llesca de pa de motllo
• 100 g de formatge de cabra   
  “Nevat” de Vilassar de Dalt
• 1 cullerada sopera de salsa   
  quètxup
• mantega
• sal
• pebre 
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Ingredients:Elaboració:

Esperança Larruy 
Hernàndez
Premià de Mar 

Truita amb trampa

Remulleu el pa amb la llet i, en acabat, premseu-lo i premeu-
lo bé amb les mans i barregeu-lo amb els ous ja batuts, als 
quals haureu tirat un pessic de pebre i una mica de sal. A 
part, prepareu una paella amb oli com la que faríeu servir 
per fer una truita de patata i hi aboqueu els ous amb el pa 
remullat. Feta la truita per banda i banda, deixeu-la refredar 
i la talleu a trossos. 

En una cassola, poseu la ceba a enrossir; i tireu-hi després 
el tomàquet ratllat, sal i sucre (per treure’n l’acidesa). Quan 
veureu que el sofregit està al punt, hi afegiu la picada 
d’ametlles, avellanes, pinyons, all i julivert, la deixateu amb 
una mica d’aigua i l’aboqueu al sofregit. Ara és el moment 
d’incorporar-hi els trossos de truita, que s’hi ha d’estar una 
estoneta fent xup-xup a foc baix.

Si veiéssiu que no hi ha prou líquid, perquè la truita, creixent, 
l’ha absorbit, afegiu-hi brou o aigua, comproveu el punt de 
sal i ja podeu servir aquesta truita amb trampa. 

• 100 g de pa sec
• 4 ous
• ½ l de llet
• 1 ceba
• 250 g de tomàquet madur
• 1 gra d’all
• picada d’ametlles, avellanes i 
  pinyons
• julivert
• oli, sal i pebre blanc
• sucre
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Ingredients:Elaboració:

Josep M. Gelabert 
Folguera
Ripollet

Empanada de 
tonyina casolana

Ben netes, poseu les verdures a escalivar, a mitja altura 
del forn. Un cop cuites, peleu-les i talleu-les ben petites i 
reserveu-les en un bol. A part, haureu bullit els ous (uns 
dotze minuts); els traieu la closca, els talleu a trossos petits 
i els afegiu al bol on teniu les verdures, on també abocareu 
la tonyina. Poseu-hi sal i pebre al gust i un raig d’oli.

Agafeu ara una de les bases de pasta de full i esteneu-
la damunt un full de paper d’alumini i cobriu-la amb el 
farcit; tapeu-ho amb l’altra base de pasta, tanqueu-ho pels 
cantons amb una forquilla i pinteu-ho tot amb rovell d’ou.

Porteu l’empanada al forn i, a mitja altura, tingueu-la-hi uns 
quaranta-cinc minuts a 180 ºC, segons el forn, fins que 
sigui ben daurada.
Serviu-la tèbia.

• 2 bases de pasta de full fresca
• 1 pebrot verd
• 1 pebrot vermell mitjà
• 1 ceba de Figueres, grossa
• 2 tomàquets madurs
• 4 ous
• 2 llaunes de tonyina en oli   
  vegetal
• oli d’oliva, sal i pebre negre
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Ingredients:Elaboració:

Maribel Cardona I Estellé 
Rubí

Púding de patata 
i carn al forn 

Bulliu les patates i, un cop cuites, passeu-les pel 
passapuré. Amb un bon gruix d’aquest puré de patata, 
cobriu completament el fons d’una plata que pugui anar al 
forn; reserveu-ne la resta.

En una paella amb una mica d’oli, sofregireu la carn; quan 
ja estigui mig feta, hi incorporareu la ceba i, quan la veureu 
ben daurada, el tomàquet, pelat i trinxat; tireu-hi també un 
polsim de sal i ho deixeu coure amb el foc baix.

Escampeu tota la carn picada damunt del llit de puré de 
patata i, al seu torn, cobriu-la amb la resta de puré que 
havíeu reservat. Aboqueu-hi per damunt la beixamel i un 
bon grapat de formatge ratllat, i decoreu la preparació amb 
flors de patata fetes amb una màniga pastissera.

• 6 patates 
• ½ kg de carn picada de 
  vedella 
• 1 ceba
• 1 tomàquet 
• formatge ratllat 
• beixamel 
• oli i sal

Suggeriment: Poseu la plata al forn, 
amb el gratinador encès, fins que el 
formatge es comenci a torrar.
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Ingredients:Elaboració:

Andrea Tomás Barranco
Sant Adrià de Besòs 

Filets de poltre 
amb albergínies

Començareu ajuntant els pinyons al pa remullat en llet, 
amb el formatge, l’ou ja batut, els grans d’all i el julivert, tot 
ben picat, i una cullerada d’oli. Ho pastem tot ben pastat i 
ho deixem reposar en fresc, a la nevera (de preferència, 
s’hauria de preparar la vigília de cuinar els altres condiments 
del plat).

Tallareu les albergínies a rodanxes gruixudes (d’un 
centímetre de gruix), de manera que de cadascuna en 
vingui a sortir una dotzena si fa no fa, i cada rodanxa la 
quasi partireu pel mig, procurant, però, que les dues 
meitats no se separin. Hi escamparem una mica de sal per 
damunt i les deixareu reposar mitja hora. Passada aquesta 
estona, rentareu i eixugareu les rodanxes d’albergínia i dins 
de cada una hi posareu una petita quantitat del preparat 
que teníeu a la nevera, les enfarinareu i les fregireu en una 
paella: han de quedar ben daurades i rosses.

A part, a la planxa, fareu els filets de poltre amb sal i pebre. 
Els servireu en una plata amb les peces d’albergínia tot al 
voltant i portareu el plat a taula acompanyat d’una salsera 
amb la salsa de tomàquet.

• 4 filets de poltre 
• 2 albergínies grosses
• 50 g de pa remullat en llet
• 2 cullerades de pinyons
• 3 cullerades de formatge 
  madur ratllat
• 1 ou batut
• 3 grans d’all
• julivert
• 1 cullerada d’oli d’oliva verge
• una mica de farina
• salsa de tomàquet 
• oli i sal 
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Ingredients:Elaboració:

Xavier Corral Sangiao 
Sant Boi de Llobregat

Carxofes de Sant Boi 
farcides i gratinades 

Netegeu les carxofes, traient-ne els tronxos i les fulles dures 
exteriors, i deixeu-ne només els cors, que coureu al vapor 
fins que estiguin ben tendres.

En una paella amb oli, poseu a sofregir la ceba tallada ben 
menuda, l’all, la carn picada i els tomàquets, pelats i tallats 
a dauets. Feu que cogui un moment tot junt i aboqueu-hi el 
vi blanc, la sal i el pebre mòlt. Amb aquest sofregit ja podeu 
farcir els cors que teníeu reservats. Poseu les carxofes en 
una plata que pugui anar al forn, escampeu-hi per damunt 
formatge ratllat i gratineu-les.

• 16 carxofes 
• 400 g de carn picada
• 2 cebes
• 1 kg de tomàquets
• 1 gra d’all
• 1 got de vi blanc
• formatge ratllat
• oli d’oliva, sal i pebre 
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Ingredients:Elaboració:

Pepita Zenón Planesas 
Sant Boi de Llobregat

Coca de verdures

En un bol gran, desfeu la farina amb una mica d’aigua fent 
per manera que quedi una massa ni atapeïda ni deslligada; 
s’ha d’assemblar a la massa de fer pizza. A continuació, 
afegiu-hi un ou sencer, la tasseta d’oli, un pessic de sal i el 
llevat. Pasteu-la bé i deixeu-la reposar un parell d’hores en 
el mateix recipient, tapat amb paper film.

Mentrestant, talleu les verdures petites, passeu-les per 
aigua, deixeu-les escórrer i saleu-les una mica.

Unteu amb una mica d’oli la llauna del forn, estireu-hi la 
pasta i escampeu per damunt la verdura, que quedi ben 
repartida; ruixeu-ho tot amb rajolí d’oli d’oliva.

Escalfeu el forn a 170 ºC, fiqueu-hi la coca i deixeu-la-hi fins 
que la massa comenci a agafar un color daurat. Traieu la 
coca del forn i torneu-la a regar amb un fil d’oli cru.

• 300 g de farina 
• 1 tasseta d’oli (tasseta de cafè)
• 1 ou
• llevat de forn (una nou)
• verdures (tant poden ser 
  carbassó i ceba com albergínia 
  i pebrot vermell)
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Ingredients:Elaboració:

Maria Dolors Blanché 
Pou 
Sant Celoni

Escudella d’oli 

Un dia abans de cuinar el plat, poseu els cigrons en remull. 
L’endemà aboqueu-los en una olla amb aigua abundant i 
feu-los bullir durant una hora.

Talleu la ceba ben petita i sofregiu-la en una paella amb oli. 
Quan estigui al punt, tireu-la a l’olla on bullen els cigrons –ja 
ha de fer una hora que hi són. Tot seguit hi incorporareu el 
bròquil trossejat, i quan faci 15 minuts que bull, les patates, 
tallades petites.

Piqueu el safrà en el morter amb una punt de sal i afegiu-lo 
a la sopa; que bulli una mitja hora tot junt.

Finalment, poseu-hi la sal i tireu-hi els fideus i deixeu-ho 
coure uns vint minuts.

Fa anys, aquesta escudella era un plat tradicional que es 
menjava per Quaresma.

• 100 g de cigrons 
• 1 capçada petita de bròquil   
  italià 
• 2 cebes grosses 
• 2 patates mitjanes
• 50 g de fideus del núm. 2
• brins de safrà
• aigua
• oli d’oliva i sal
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Ingredients:Elaboració:

M. Àngels Duch Cahís 
Sant Cugat del Vallès

Pastís de carbassó
i albergínia

Peleu i feu a trossos els carbassons i les albergínies, per 
separat. Coeu aquestes verdures, també per separat, en 
dues paelles, amb tres cullerades d’oli en cadascuna. 
Primer, abaixeu el gas, tapeu la paella i aneu remenant 
de tant en tant. Quan les verdures s’hagin reduït força, 
destapeu les paelles, tireu-hi la sal i deixeu que es redueixin 
encara una mica més i s’enrosseixin. Escorreu les verdures 
per separat.

Per muntar el plat, poseu-hi un cilindre d’alumini al damunt 
i ompliu-lo amb un gruix d’1 cm de carbassó; escampeu-hi 
per damunt una capa fina de formatge ratllat, i ara poseu-
hi un altre gruix d’1 cm d’albergínia. Aneu alternant els 
ingredients en aquestes proporcions i en aquest ordre fins 
que s’acabin. Traieu ara la rotllana d’alumini i poseu damunt 
de la preparació de carbassó i albergínia un rodanxa d’1 
cm de gruix de formatge de cabra. Gratineu-ho i ja ho 
podeu servir.

• 6 carbassons mitjans
• 3 albergínies mitjanes
• 100 g de formatge ratllat (va   
   millor si és sec, en pols)
• 4 rodanxes de formatge 
   de cabra en cilindre
• 6 cullerades d’oli d’oliva
• sal
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Ingredients:Elaboració:

Maria Dolors Rius Funes
Sant Cugat del Vallès

Risotto de bolets

Poseu els bolets a remullar en aigua tèbia uns vint minuts. 
Mentrestant, ratlleu la ceba i el pebrot i talleu els alls ben 
menuts.

En una cassola amb oli i amb el foc ben baix, feu estovar 
la ceba i el pebrot, que han d’anar coent ben a poc a 
poc. Quan estaran gairebé llestos, hi afegireu els bolets, 
escorreguts i tallats menuts, i els ofegueu juntament amb 
la ceba i el pebrot uns tres o quatre minuts. Tireu-hi ara 
l’arròs i l’all i, sense deixar de remenar, aneu-ho mullant 
amb el brou de verdures, que ha d’estar bullint. Deixeu-
ho coure uns set o vuit minuts i incorporeu-hi el vaset de 
llet de soia. Al cap d’un parell de minuts, escampeu-hi per 
damunt parmesà ratllat (la quantitat dependrà del vostre 
gust). Passats dos o tres minuts, ja podeu apagar el foc; 
tapeu la cassola i deixeu-ho reposar un moment.
Serviu-lo amb julivert trinxat i parmesà ratllat per damunt. 

Quan feu un risotto, és important que aneu remenant i 
remenant l’arròs, sense parar, i que hi afegiu miquetes de 
brou a mesura que l’arròs se’l va bevent; penseu que ha de 
quedar un punt caldós.

• 500 g d’arròs bomba 
• 100 g de barreja de bolets  
   secs
• 1 ceba mitjana
• 1 pebrot verd
• brou de verdures
• 1 gotet de llet de soia
• formatge parmesà ratllat
• alls
• julivert
• oli, sal i pebre
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Ingredients:Elaboració:

Isabel Castellote 
Campamà
Sant Feliu de Llobregat

Coca de tomàquet 
de Sant Feliu

Prepareu la massa amb l’ou batut, al qual incorporareu 
l’oli i la cervesa; afegiu-hi farina fins que la massa resulti 
homogènia i no s’enganxi a les mans. Amb la massa feu 
dues boles (per a la base i la tapa) i alliseu-les. Amb un 
escuradents, feu uns foradets en aquesta massa per evitar 
que s’hi facin bombolles, i marqueu els cantons amb una 
forquilla, a manera de decoració.

Mentrestant, haureu pelat els tomàquets i els fregireu amb 
una mica de sal i tres culleradetes de sucre. En una altra 
paella, aneu fregint per tandes els pebrots, a trossets petits, 
la ceba i la cansalada. Al mateix temps, feu bullir els ous, 
que han de ser durs, peleu-los i, en un bol, barregeu el 
tomàquet fregit, els pebrots, la cansalada tallada i els ous. 
Aquest farciment el col·locareu sobre la base de la massa, 
a la qual afegireu la ceba, disposada en cercles. 

Tapeu la coca amb l’altra làmina que heu fet amb la massa, 
tingueu-la 45 minuts al forn a 170 ºC, i espereu que s’acabi 
de coure. És preferible menjar freda aquesta coca de 
tomàquet de Sant Feliu.

Per preparar la massa
• 1 ou
• 1 got d’oli
• 1 cervesa
• farina
• un punt de sal

Per al farciment
• 8 tomàquets
• 3 ous
• 2 pebrots vermells
• 1 ceba
• cansalada
• oli d’oliva
• pinyons
• sucre
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Ingredients:Elaboració:

Margarita Serrano 
Caballero 
Sant Joan Despí

Calamars amb suc 

En una paella de nanses o una cassola baixa amb una 
mica d’oli, poseu a estovar la ceba i el porro trinxats. Quan 
ja hauran adquirit la consistència desitjada, hi afegiu els 
calamars, els hi deixeu un moment, i ja hi podeu anar 
incorporant el pebre vermell, el vi blanc, la nyora, el llorer 
i la sal.

Ho deixeu coure tot junt entre un quart i vint minuts, i, 
finalment, abans d’apagar el foc, hi ajunteu la farina 
d’ametlla perquè ho espesseeixi.

• 1 kg de calamars tallats a 
    ro danxes (sense treure’ls 
    la pell)
• 1 ceba
• 1 porro
• 1 cullerada de carn de nyora
• 1 cullerada de pebre vermell 
   picant
• 1 copa de vi blanc
• 1 culleradeta de farina  
   d’ametlla
• 2 o 3 fulles de llorer
• oli i sal
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Ingredients:Elaboració:

Montserrat Rajadell
Puiggròs
Sant Just Desvern

Anxoves agredolces 

Netegeu les anxoves traient-los el cap, la tripa i l’espina i 
separeu-ne els filets. Poseu aquests filets en una cassola 
de terra i per damunt escampeu-hi les pastanagues i les 
cebes, tallades a rodanxes. Ruixeu-ho tot amb el vinagre i 
afegiu-hi el sucre, el llorer, la farigola, els grans de pebre i 
un polsim de sal. Cobriu-ho amb aigua i feu-ho coure mitja 
hora amb la cassola tapada i el foc ben suau.

Retireu la cassola del foc i deixeu-ho reposar 24 hores. 
Serviu aquestes anxoves com un escabetx.

• 3/4 de kg d’anxoves 
• 3 pastanagues
• 3 cebes mitjanes
• 1 fulla de llorer
• 1 branqueta de farigola
• 3 cullerades de vinagre
• 3 cullerades de sucre
• sal, pebre en gra 
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Ingredients:Elaboració:

Carmen Díaz Sánchez
Santa Coloma 
de Gramanet

“Migas” de la iaia
Carmen 

Primer de tot, poseu a remullar en aigua el pa sec. 
En una paella fonda amb una mica d’oli, comenceu a 
sofregir els alls i els xoriços, tot tallat petit. Quan encara no 
s’hauran cuit gaire, hi afegireu el pa ben escorregut i anireu 
remenant sense parar amb una escumadora fins que el 
pa es comença a desfer. En aquest moment, hi afegireu, 
de mica en mica, la farina de galeta, fins que les migas 
es vagin esgranant, desprenent-se i fent grumollets petits. 
Comproveu-ne la sal, i ja les podeu dur a taula.

• 1 barra de ½ quilo de pa de   
  màquina sec 
• ¼ de farina de galeta 
• 3 xoriços de pollastre
• 4 grans d’all
• oli d’oliva i sal
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Ingredients:Elaboració:

Sacramento Peña López
Santa Coloma
de Gramanet

Espàrrecs de poble

Trossegeu els espàrrecs, aprofitant-ne tota la part tendra; 
renteu-los i deixeu-los escórrer.

Poseu una mica d’oli en una cassola, just que cobreixi el 
fons, i en aquest oli feu enrossir els grans d’alls, sencers; 
passeu-los a un morter. En aquest mateix oli, heu de fregir 
les dues llesques de pa, que, un cop fetes, passareu 
també al morter; tritureu-les amb els alls i deixateu aquesta 
pasta amb l’aigua. 

A la mateixa cassola, sofregiu els trossos d’espàrrec; 
quan ja estaran al punt, escampeu-hi per damunt les dues 
culleradetes de pebre vermell dolç (aneu amb compte, 
perquè es crema de seguida i, si es crema, amargueja) i 
la picada que teniu en el morter. Deixeu-ho coure tot junt 
fins que l’aigua s’hagi esbravat i la salsa quedi espesseta i 
lligada; rectifiqueu la sal.

Si voleu fer un plat més complet, trenqueu un ou per 
persona per damunt dels espàrrecs i, només que hagi 
pres, ja podeu apagar el foc.

• 750 g d’espàrrecs de marge,  
   verds i gruixuts
• 4 grans d’all
• 2 llesques de pa fregit
• 2 culleradetes de pebre 
   vermell dolç
• un got d’aigua
• oli d’oliva, sal
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Ingredients:Elaboració:

Josefina Arumí Vila
Santa Perpètua 
de Mogoda 

Sopa de ceba 
confitada

Feu un brou lleuger amb les verdures i, si us hi agrada, 
afegiu-hi també pollastre; en necessitareu entre un litre i 
un litre i mig.

Per confitar la ceba, talleu-la a llunes i, juntament amb els 
alls, poseu-la en una cassola amb mantega i oli. Al cap de 
5 minuts, afegiu-hi la sal, tapeu la cassola, i, amb el foc ben 
baix, deixeu que es vagi estovat entre una i dues hores. 
Quan confiteu ceba, val la pena fer-ne més, ja que es pot 
guardar congelada i fer-la servir després per a molts altres 
plats.

Per acabar la sopa i poder-la dur a taula, va molt bé fer 
servir soperes o bols individuals. Al fons hi disposareu un 
gruix de ceba confitada, que amanireu amb un punt de sal; 
tireu-hi el brou (aproximadament ¼ de litre per persona). 

Poseu damunt del brou una torrada; damunt la torrada, 
amb molt de compte, un ou, i al voltant disposeu-hi unes 
tires ben primes d’emmental i un rajolinet de crema de llet, 
salpebreu-ho i fiqueu-ho al forn, amb el grill encès, fins que 
l’ou s’hagi pres.

• verdures per fer brou 
  (opcionalment, també un bocí   
  de pollastre)
• 200 g de ceba confitada
• 25 cl de crema de llet
• 4 torrades de pa
• 4 ous
• 4 grans d’all
• formatge emmental
• mantega, oli, sal 
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Ingredients:Elaboració:

Carles Montserrat Milà 
Sitges

Rap sitgetà 

Netegeu les cues de rap, traieu-los l’espina del mig i deixeu-
les ben polides, i, a continuació, fregiu-les una mica, no 
gaire, en una paella amb oli. Reserveu-les.

En una cassola de fang poseu una mica de l’oli de fregir el 
rap i feu-hi estovar els porros tallats a la juliana. Passada 
una estoneta, afegiu-hi les pomes tallades a grills i, més o 
menys a mitja cocció, un got de vi blanc; salpebreu-ho. 

Deixeu reduir el vi i incorporeu-hi les cues de rap. Mulleu-
ho, ben a poc a poc, amb una mica d’aigua calenta i 
quan faltin uns minuts per apagar el foc, escampeu-hi per 
damunt les panses, que prèviament haureu tingut en remull 
amb el moscatell.

• 4 cues de rap 
• 2 porros
• 2 pomes golden 
• 1 got de vi blanc
• 150 g de panses de Corint
• moscatell
• oli, sal i pebre
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Ingredients:Elaboració:

Sebastián Llobregat 
Enríquez
Terrassa

Coca de verdures i 
botifarra de terregada

De la massa de pa, feu-ne quatre trossos; amb aquests 
trossos, aplanant-los, feu quatre coquetes una mica 
allargades, i poseu-les en una plata per anar al forn, untada 
amb oli. Peleu després la patata, talleu-la a rodanxes fines 
i repartiu-la per damunt de les coques. Feu això mateix 
amb la ceba, posant les rodanxes de ceba damunt les de 
patata, i també amb el pebrot, que anirà damunt la ceba. 
Saleu-ho tot plegat i poseu-hi pebre al gust i un bon raig 
d’oli.

Escalfeu el forn i, un cop calent, coeu-hi les coques, entre 
un quart i vint minuts a 220 ºC. Talleu ara la botifarra a 
dauets, poseu-los damunt les coques i, encara al forn, s’hi 
ha d’estar cinc minuts més.

• 400 g de massa crua de pa
• 2 patates
• 1 ceba
• 1 pebrot vermell
• 150 g de botifarra de terregada
• pebre negre
• oli d’oliva
• sal
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Ingredients:Elaboració:

Teresa Costa Tort 
Torelló

Secrets d’Osona 
amb ratafia 

Talleu les pomes a daus petits i ruixeu-les amb el suc 
de mitja llimona; trinxeu les nous i barregeu-les amb les 
pomes.

Obriu els secrets, deixant-los units, però, per la part més 
gruixuda, que quedin amb forma de llibre. Farciu-los amb 
una part de la mescla de poma i nous –penseu a reservar-
ne una mica–, enrotlleu-los i col·loqueu-los en una plata 
que pugui anar al forn. 

Barregeu la poma i les nous que heu reservat amb el suc 
de l’altra mitja llimona, la ratafia i un raig d’oli i aboqueu-
ho per damunt dels secrets amb un polsim de sal, pebre i 
orenga. Introduïu la plata al forn, que haureu escalfat a 180 
ºC, i la hi deixareu fins que la carn agafi un color daurat.
Amb la batedora, feu una salsa espessa amb oli i julivert.

Poseu ara un secret a cada plat, al costat una mica de mató 
i regueu-ho amb la salsa que ha quedat a la plata del forn. 
Per donar-hi color, hi dibuixareu un cercle tot al voltant amb 
l’oli de julivert i hi posareu una branqueta de marialluïsa.

• 1 secret de porc per persona
• 2 pomes golden grosses o 3   
  de petites
• 1 llimona
• 100 g de nous pelades
• 100 g de mató
• 1 got petit de ratafia
• orenga, julivert, i, si n’és 
  temporada, una branqueta 
  de marialluïsa
• oli d’oliva, sal i pebre
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Ingredients:Elaboració:

Sergi Agustí Casanovas 
Vic

Ous farcits amb 
botifarra del perol i 
moixernons 

Bulliu els ous, passeu-los per aigua freda, peleu-los, talleu-
los per la meitat al llarg i traieu-ne el rovell.

En una paella amb un rajolí d’oli, salteu la botifarra de perol 
juntament amb una picada d’all i julivert; quan ja estigui ben 
desfeta, hi incorporareu els rovells d’ou i ho anireu removent 
fins en resulti una pasta ben homogènia i cremosa. Deixeu-
la refredar i, un cop tèbia, farciu amb aquesta pasta les 
clares d’ou dur. Poseu aleshores els mitjos ous farcits en 
una plata d’anar al forn.

A part, poseu una cullerada de mantega en una paella, 
salteu-hi els bolets i, tot seguit, escampeu-hi per damunt 
la farina, que anireu remenant fins que agafi color. Ara és 
el moment d’incorporar-hi la llet; continueu remenant-ho i 
deixeu que cogui, a foc ben baix, uns dos o tres minuts 
més. Passeu la salsa per la batedora perquè quedi ben 
fina, rectifiqueu-la de sal i escampeu-la per damunt dels 
ous. Espolseu tota la plata amb el formatge ratllat i ja ho 
podeu gratinar.

• 6 ous de gallina o bé 10 de   
  guatlla
• 200 g de botifarra del perol
• 100 g de moixernons (o de  
  qualsevol altra classe de bolets)
• ½ l de llet
• 80 g de farina de blat de moro   
  (maizena)
• formatge ratllat
• all i julivert
• farina
• oli i sal
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Ingredients:Elaboració:

Aina Sánchez Pallí
Viladecans

Canelons arrebossats

Poseu a bullir els fulls de pasta fins que siguin ben tous. A 
part, feu un sofregit amb la ceba i el tomàquet i, quan estigui 
al punt i ben rosset, hi afegiu tota la carn picada, tant la de 
porc com la de vedella. Deixeu que la carn també agafi 
un bon color, però no pas més, perquè no ha de resultar 
eixuta. Llest aquest farciment, poseu-lo damunt els fulls de 
caneló i enrotlleu-los 

Bateu els ous i, en un plat a part, tingueu la farina de galeta. 
Aneu passant cada caneló per l’ou batut i per la farina de 
galeta i, quan els hi hàgiu passat tots, fregiu-los en oli ben 
calent. Un cop fregits, poseu-los damunt un paper de 
cuina, perquè perdin l’excés d’oli.

Podeu presentar aquests canelons acompanyats d’una 
amanida fresca i verda.

• 12 plaques de caneló 
  precuites 
• 250 g de carn picada de porc
• 250 g de carn picada de 
  vedella
• 2 tomàquets
• 1 ceba de Figueres
• 2 ous
• farina de galeta
• oli, sal



Del mercat a la taula. Receptes de baix cost70

Ingredients:Elaboració:

Àngels Cusidó Martínez
Vilafranca del Penedès 

Sardines farcides

Deixeu les sardines ben netes de l’escata, la tripa, el cap 
i l’espina, però no els tragueu la cua. Saleu-les, tireu-hi un 
polsim de pebre i reserveu-les.

En un bol, poseu la farina de galeta, el formatge ratllat, els 
grans d’all picats ben menuts i també l’ou, i remeneu-ho i 
barregeu-ho tot fins que arribi a fer una massa.

Obertes com un llibre, farciu una a una les sardines amb 
la massa de pa, formatge, julivert, etc., i poseu-les en una 
plata que pugui anar al forn, amb una mica d’oli al fons. Un 
cop les hi tingueu, afegiu-hi una mica més d’oli per damunt 
i fiqueu-les al forn, que heu de tenir a uns 200 ºC; s’hi han 
d’estar uns cinc minuts. 

Serviu les sardines acabades de sortir del forn, acom-
panyades d’un bon amanit.

• 16 sardines grossetes
• 100 g de farina de galeta
• 1 ou
• 50 g de formatge ratllat
• julivert picat
• 2 grans d’all
• pebre
• sal i oli 
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Ingredients:Elaboració:

Pepita Pareta 
Vilanova del Camí

Popets amb patates 
esqueixades i allioli 

Poseu aigua en una cassola, pensant que quan hi hàgiu 
tirat tots els ingredients els ha just de cobrir. Quan l’aigua 
arrenqui el bull, aneu-hi tirant els popets un a un –així les 
potes quedaran cargolades–, el llorer, l’orenga, i, finalment, 
les patates, pelades i esqueixades.

Feu un allioli amb un ou i l’all, i quan estigui al punt, 
deixateu-lo amb una mica de l’aigua de bullir els popets i 
les patates. Reserveu-ne unes cullerades i la resta ajunteu-
la a la cassola.

Un cop cuits popets i patates, ja podeu servir al plat, 
cobrint-lo, però, amb l’allioli que heu reservat.

• 800 g de popets 
• 1 kg de patates
• 1 fulla de llorer
• orenga
• 1 ou
• all
• oli i sal
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Ingredients:Elaboració:

Carme Arce Peña
Vilanova i la Geltrú 

Bunyols d’ous 
de verat

Fregiu els ous de verat en l’oli aromatitzat, retireu-los 
i col·loqueu-los en un paper de cuina perquè deixin 
anar l’excés d’oli. En un bol, trenqueu els ous de gallina, 
incorporeu-hi la farina, la llet, el llevat i els ous de verat 
esmicolats, i barregeu-ho tot perquè en resulti una massa 
que, sense ser gaire compacta, no sigui ben bé líquida –si 
us ha sortit massa clara, hi podeu afegir una mica més de 
farina. Comproveu el punt de sal i tireu-hi un pensament 
de pebre. 

En una paella amb oli, fregiu els bunyols que haureu fet a 
culleradetes amb la massa anterior i, amb compte, els gireu 
perquè quedin cuits pertot. Un cop cuits, poseu-los damunt 
un paper de cuina i, havent perdut l’oli sobrant, els podeu 
disposar en una plata, decorats amb mitja llimona amb un 
branquilló de julivert plantat al mig, com una palmera. 

• ous de quatre verats
• 200 ml d’oli d’oliva
• 2 ous de gallina
• 4 cullerades de farina
• 30 ml de llet
• 50 ml d’oli d’oliva aromatitzat    
  de ceba i farigola
• 1 g de llevat en pols 
  (o cervesa o sifó)
• sal i pebre

Nota: Els ous en aquesta recepta 
són de truita de riu.
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Ingredients:Elaboració:

Carmen Tatxé Díez
Vilanova i la Geltrú 

Carpaccio de 
carbassó

Talleu pel mig els carbassons en el sentit de la llargada, 
peleu-los i talleu-los a tires ben fines. Col·loqueu en una 
plata aquestes tires i saleu-les –deixaran anar una mica 
d’aigua, que heu d’eliminar.

Prepareu la vinagreta amb l’oli, el vinagre i una punta de 
mostassa i, amb la salsa resultant, ruixeu els carbassons 
i deixeu-los reposar unes hores a la nevera. A l’hora de 
servir el plat, talleu el formatge a làmines ben fines (us pot 
ajudar una pala de tallar formatge). Finalment, daureu a la 
paella els pinyons i les panses de Màlaga (sense llavors) i 
escampeu-los per damunt del carpaccio de carbassó.

• 4 carbassons mitjans
• formatge sec (Parma, d’ovella   
  sec o un de semblant)

Per a la vinagreta
• oli
• vinagre balsàmic
• mostassa
• sal
• un grapat de pinyons
• unes quantes panses 
  (opcional)
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Ingredients:Elaboració:

M. Àngela Guixé Blanch
Vilassar de Mar

Cassoleta 
de sardines

Netegeu les sardines traient-ne el cap, la tripa i l’espina, 
poseu-hi sal pebre i guardeu-les. Talleu les verdures a 
quadrets petits i fregiu-los a la paella amb una mica d’oli, 
una cullerada de sucre, sal i pebre. El resultat ha de ser una 
mena de samfaina, però no tan cuita.

Agafeu ara una cassola fonda i poseu-hi una certa quantitat 
del sofregit anterior, i al damunt, les sardines obertes pel 
mig, ben planes contra el sofregit; cobriu aquest gruix de 
sardines amb un altre de sofregit, un altre de sardines, fins 
a completar els condiments, però acabant-ho amb una 
capa de sofregit. Feu-ho coure 15 minuts al forn. També ho 
podeu fer coure damunt del foc, però en aquest cas amb 
la cassola ben tapada.

• 1 kg de sardines
• 2 pebrots vermells
• 2 cebes
• 2 grans d’all
• 3 tomàquets
• oli
• sucre
• sal i pebre
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Segons
  



Ingredients:Elaboració:
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Rosario Montoya Vallejo
Arenys de Mar

Suquet de bastina 
a la manera 
de la Rosario

En una cassola amb oli, heu d’enrossir la bastina, que ja 
tindreu ben neta i amb un punt de sal i pebre. Un cop rossa, 
la retireu i reserveu. Sobre el mateix oli, fregiu la ceba, el 
pebrot i els all. Quan això haurà agafat un bon color, hi 
afegireu el tomàquet ratllat, sense les llavors, i, ja ben cuit, 
hi posareu les patates tallades a rodanxes. Tindreu una 
estoneta les patates en la preparació anterior i hi afegireu el 
xerès. Quan el xerès s’haurà consumit, hi tirareu el fumet.

Ara haureu de vigilar el punt de cocció de les patates: quan 
siguin mig cuites, hi afegireu la picada i la bastina, deixareu 
que tot plegat faci un xup-xup d’uns deu minuts i el plat ja 
estarà llest.

Per preparar el fumet, posareu a bullir el peix de roca, el 
porro, la pastanaga i el llorer. Quan haurà fet una bullida 
suficient per deixar anar tot el gust dels ingredients, ho 
passareu pel colador xinès i ja ho podreu incorporar a 
la recepta anterior. Aquest fumet també us pot servir per 
preparar altres plats de peix.

• 4 trossos grossos de bastina
• 2 patates grosses
• 1 ceba
• 1 pebrot verd
• 4 tomàquets madurs
• 1 gotet de xerès 
• 50 g d’ametlles torrades
• ½ kg de peix de roca per fer 
  el fumet
• 1 porro
• 1 pastanaga
• sal, oli, pebre, julivert, llorer
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Ingredients:Elaboració:

Núria Móra Bombí
Arenys de Mar

Gambes d’Arenys 
amb suquet de 
la iaia Angelina

Poseu un raig d’oli d’oliva en una cassola i fregiu-hi tres 
grans d’all. Un cop rossos, els traieu i reserveu. En aquest 
mateix oli, fregireu les gambes, que també reservareu.

En un bol gros poseu els tres alls fregits, els dos grans d’all 
crus, les 12 ametlles torrades i pelades, les tres preses 
de xocolata, els tomàquets pelats, el pa fregit, la copa de 
conyac, amb la sal, el pebre i el julivert. Tot plegat, passat 
per la batedora fins que el conjunt quedi homogeni i fi, es 
posa a coure uns 45 minuts fins que, reduït, hagi agafat un 
color més aviat fosc. Passats aquests 45 minuts, hi afegiu 
les gambes fregides i ho deixeu que faci un xup-xup entre 
10 i 15 minuts més.

• 20 gambes grosses d’Arenys
• 750 g de tomàquets ben 
  madurs
• 5 grans d’all
• 12 avellanes torrades
• 3 preses de xocolata negra
• 2 galetes
• un trosset de pa fregit
• 1 copa de conyac bo
• julivert, sal, pebre negre i 
  una miqueta d’aigua

Suggeriment: Convé tenir a mà uns 
bons tovallons, perquè no deixarem 
de llepar-nos-en els dits. 
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Asensia Aránega Miras
Barberà del Vallès

Ànec amb taronja

Ben net i trossejat, posareu l’ànec a rostir en una cassola 
de fang amb una mica d’oli. Quan tindrà un color ros, hi 
afegireu la ceba ratllada, el suc de dues taronges, una mica 
de la raspadura de taronja, el vi, el conyac, l’aigua amb la 
pastilla de brou, el pebre, la meitat de la nou moscada. 
Amb les herbes (farigola, sajolida, llorer i api), fareu un 
manat i, lligat, el posareu també a coure. 

Quan l’ànec ja serà mig cuit, hi afegireu el safrà picat, i es 
deixa coure, aproximadament una hora i mitja, segons la 
mida i el pes de l’ànec. 

• 1 ànec
• 1 ceba
• 2 taronges
• raspadura de taronja (evitar 
  la part blanca)
• 1 got de vi blanc
• 1 got d’aigua
• conyac
• nou moscada
• safrà (bri)
• farigola
• sajolida
• llorer
• api
• una pastilla de brou de 
  pollastre 
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Ingredients:Elaboració:

Violant Martí I Casas
Barcelona

Llom amb mel 
i mostassa

Saleu el llom, fregueu-lo amb mantega i, en una llauna o 
una plata que pugui anar al forn, tingueu-l’hi durant uns 
quinze minuts –el forn ha d’haver estat escalfat abans de 
ficar-hi el llom. Durant aquest temps, gireu-lo de tant en 
tant, que quedi cuit i tancat pertot arreu.

Tret del forn, talleu la peça de llom en quatre parts i unteu-
les ben untades de mostassa. Col·loqueu aquests quatre 
trossos en una plata, els recobriu de mel i els porteu al forn 
una altra vegada; hi ha d’estar uns deu minuts. 

Retirada la plata del forn, deixareu refredar la carn i ja 
podreu servir aquest entrant, molt econòmic i d’un exotisme 
no gaire habitual.

• 1 llom de porc que faci 700 /   
  800 g
• 50 g de mantega
• 1 pot de mostassa a l’antiga,   
  en gra
• 6 cullerades soperes de mel
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Lola Rifé 
Barcelona

Pollastre amb figues
i espècies 

En una cassola de fang o de ferro, poseu-hi el llard i una 
mica d’oli i enrossiu-hi el pollastre, prèviament salpebrat. 
Quan hagi començat a agafar color, afegiu-hi la ceba i els 
tomàquets a trossos, i els grans d’alls sencers i esclafats.

Doneu-hi unes voltes i remulleu-ho amb el vi ranci. Abans 
que el vi s’hagi acabat d’esbravar, ajunteu-hi la canyella, les 
herbes i el gingebre. Deixeu coure un moment i aboqueu-
hi un parell de llossades d’aigua calenta. Abaixeu el foc, 
tapeu la cassola i aneu vigilant que no quedi curt de suc; si 
cal, hi afegireu miquetes d’aigua calenta.

Quan el pollastre ja està gairebé cuit, entre mitja hora i tres 
quarts, s’hi afegeixen les figues, ben netes i partides per la 
meitat i es deixa uns minuts que faci xup-xup tot junt.

• 1 pollastre tallat a quarts
• 1 ceba grossa
• 2 tomàquets madurs
• 2 grans d’all
• 1 canó de canyella
• 1 farcellet d’herbes
• gingebre (un polsim)
• 1 got de vi ranci
• 400 g de figues fresques
• 1 cullerada de llard
• oli, al i pebre
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Consol Torrent Alsina 
Barcelona

Pastís de muntanya 

Bulliu les patates, i, una vegada escorregudes, aixafeu-les. 
Trinxeu els llardons i talleu a bocinets menuts la botifarra i 
la cansalada.

En una paella amb oli, enrossiu la cansalada, els llardons 
la botifarra i els pinyons. Quan hagin agafat una mica de 
color, afegiu-hi les patates aixafades, remeneu-ho i deixeu-
ho daurar per una banda. Aleshores, com si fos una truita, 
gireu–ho damunt d’una plat, perquè quedi ben daurat per 
banda i banda. 

Serviu-ho ben calent.

• 3 kg de patates
• 150 g de llardons
• 50 g de pinyons
• 1 botifarra negra petita
• 2 talls de cansalada viada 
• oli, sal
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Josefa Fernández
Comellas 
Berga

Peus de porc 
amb beixamel

Poseu els peus de porc a bullir tallats pel mig. Un cop 
bullits, desosseu-los, arrebosseu-los amb la sopa torrada, 
passeu-los per ou i fregiu-los. Reserveu-los en una safata.
A part prepareu una beixamel fent enrossir la farina en una 
paella amb la mantega; quan hagi adquirit un bon color 
ho començareu a deixatar amb la llet i ho anireu remenant 
sense parar fins que arrenqui el bull.

Cobrireu els peu arrebossats amb la beixamel i els 
gratinareu al forn.

• 4 peus de porc
• 100 g de farina
• 100 g de sopa torrada
• 100 g de mantega
• ¼ l de llet
• 1 ou
• sal
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Felisa Simón Rotllan
Berga

Vedella amb fricandó 
del Berguedà

Saleu la vedella, enfarineu-la i fregiu-la lleugerament. 
Tot seguit, poseu-la en una cassola amb un raig d’oli i 
escalfeu-la una miqueta. Aboqueu-hi un raig de conyac i ho 
flamegeu. A banda, prepareu un sofregit i l’afegiu. Ompliu 
la cassola amb aigua i deixeu que faci xup-xup una estona.

Coleu la vedella i deixeu-la coure uns tres quarts d’hora 
més o menys. Un cop estigui cuita, hi afegiu la picada. 
Podeu acompanyar el plat amb bolets.

• 8 talls de vedella de la part 
  de la llata
• oli
• farina
• ceba
• tomàquet

Per a la picada 
• all, julivert, ametlles, avellanes    
  i pinyons
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Magda Catà Miró
Caldes d’Estrac

Pollastre Misae

Netegeu el pollastre desossat i farciu-lo al gust Misae, és a 
dir, amb xampinyons, escalivada, bacó i pèsols (una altra 
opció és farcir-lo també amb gambes) i, un cop farcit i lligat 
o tancat, passeu-lo per una cassola de fang fins que quedi 
daurat. Quan haurà adquirit aquest color, el portareu al forn 
(de 180 ºC a 220 ºC) i l’hi tindreu entre cinc quarts i una 
hora i mitja. Quan farà mitja hora que cou, afegireu a la 
plata que teniu al forn una ceba i uns grans d’all, un vaset 
de vi i mig de conyac, i es deixa acabar de coure. Un cop 
tret del forn, deixeu refredar el pollastre i passeu la salsa 
pel passapuré, que quedi ben colada.

Per servir, talleu el pollastre (que podeu servir fred) 
i acompanyeu-lo de la salsa en un bol a part. Hi podeu 
afegir pèsols o xampinyons de guarnició. 

• 1 pollastre desossat
• xampinyons
• escalivada
• bacó
• pèsols 
• 1 vaset de vi
• ½ vaset de conyac 
• 1 ceba
• alls
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Dolores de Haro
Calella

Tonyina estofada 
amb vi negre

Rentareu, pelareu i tallareu els tomàquets, les pastanagues i 
la cansalada, que fareu a quadradets, i netejareu també els 
xampinyons. En una cassola amb oli, fregireu la cansalada 
i hi afegireu el tomàquet, la pastanaga i els xampinyons. 

Aquesta mescla s’ha d’ofegar uns cinc minuts. Tot seguit hi 
incorporareu la farina i ho remenareu tot ben remenat. 

Hi afegiu ara els dos gots de vi, ho tapeu i ho deixeu coure 
lentament uns vint minuts. Passat aquest temps, serà el 
moment de tirar-hi els daus de tonyina amb el punt just de 
sal i pebre. Ben tapat, ho deixareu coure 30 minuts més i 
ja ho podreu servir.

• 600 g de tonyina tallada 
  a daus
• 200 g de tomàquets
• 2 pastanagues
• 200 g de xampinyons petits
• 100 g de cansalada
• 2 gots de vi negre
• 40 g de farina
• pebre negre, oli i sal
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Maria Àngela Rosell 
Vendrell
Canet de Mar

Bacallà de la iaia 
Maria Àngela

La nit abans de preparar el plat, posareu les panses a 
remullar (havent-ne tret les cues, naturalment). 
Enfarinareu els talls de bacallà i els posareu a fregir en una 
cassola. Un cop fregits, els traureu i els passareu a una 
plata. En el mateix oli de fregir el bacallà, hi fregireu sis 
grans d’all laminats ben fins procurant que no es cremin. 
Sobre l’all fregit afegireu les panses i hi incorporeu així 
mateix el pebre vermell i aigua calenta, que ho cobreixi tot, 
i ho deixeu bullir uns moments. 

En una altra cassola posareu el bacallà que teníeu 
reservat, hi tireu els ous durs, ho cobriu amb la preparació 
anterior i ho deixeu que cogui amb el foc ben baix. No és 
aconsellable remenar el bacallà, sinó aixecar una mica la 
cassola i sacsejar-la. 

Per acabar, peleu la carxofa, la talleu i la deixeu reposar en 
un plat amb aigua i sal. Al cap d’una estona, la passareu 
per farina i la fregireu. Ben fregida, la carxofa s’incorpora 
a la cassola, ho removeu tot una mica perquè la barreja 
resulti unificada i el plat està llest per servir.

• bacallà congelat i dessalat   
  (és recomanable d’agafar-lo 
  congelat perquè així no resulta   
  mai salat)
• farina
• 6 grans d’all
• 300 g panses
• pebre vermell
• 2 o 3 ous durs
• carxofes 
• oli 
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Mariano Viu Claveria 
Cerdanyola del Vallès

Conill amb cargols 
i bolets

En primer lloc, tindreu els cargols ja nets i bullits prèviament. 
Els bullireu a partir d’aigua freda i escalfada poc a poc, 
més o menys una hora.

En una cassola, posareu el conill a enrossir. Un cop tindrà 
un bon color, el reservareu i, en el mateix oli, posareu la 
ceba a sofregir i, un cop s’haurà estovat, hi afegireu el 
tomàquet i els bolets, i ho tindreu un moment al foc fins que 
els elements s’hauran impregnat  mútuament. En aquest 
moment hi incorporareu la picada, el bitxo i les dues fulles 
de llorer i, tot seguit, els cargols que havíem bullit, amb un 
brou de carn fet prèviament, Després de deixar-ho coure 
uns vint minuts a foc baix, ja podreu servir el plat. 

• 1 conill
• cargols
• ceba
• tomàquet
• picada
• 1 bitxo petit
• 2 fulles de llorer
• oli d’oliva
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Natàlia Fortuny Rubio
Cornellà de Llobregat

Galtes de porc 
amb castanyes

Unes hores abans de començar, poseu les castanyes en 
remull, amb aigua. Quan siguin hidratades, esbandiu-les 
sota el raig de l’aixeta i poseu-les a bullir. Quan arrenquin 
el bull, abaixeu el foc i que bullin encara un quart més. 
Conserveu aquesta aigua de bullir-les.

En una cassola amb una mica d’oli, daureu les galtes i 
retireu-les. En el mateix oli sofregireu la ceba, tallada ben 
fina i, quan sigui tova i transparent, hi afegiu el tomàquet 
trinxat a trossets petits; quan el tomàquet haurà perdut 
l’aigua, serà el moment d’afegir-hi les herbes, les galtes i el 
conyac; remeneu-ho tot ben remenat. Tot seguit, hi tirareu 
l’aigua de bullir les castanyes i ho deixareu coure. Al cap 
d’una estona, punxeu les galtes i, si trobeu que ja han cuit 
prou, hi afegiu les castanyes i ho deixeu coure tot plegat 
uns deu minuts més, i el plat estarà a punt.

• 1 kg de galtes de porc ibèric   
  desossades
• 2 cebes de Figueres
• 3 o 4 tomàquets de ramellet o   
  ben madurs
• 200 g de castanyes seques   
  (somalles)
• 1 copeta de conyac
• 2 fulles de llorer
• 1 branquilló de farigola
• pebre
• 5 o 6 cullerades d’oli

Variant: Aquesta mateixa recepta es 
pot preparar amb barnilles de cos-
tella en comptes de galtes, i encara 
resulta més econòmica. En aquest 
cas, acompanyeu les barnilles amb 
unes patates fregides tallades a 
daus i incorporades a la cassola a 
l’últim moment i tindreu un plat únic 
boníssim.
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Karla Sabina
Maite Blanco
Esplugues de Llobregat

Llonzes de porc 
amb arròs i llenties

Prepareu les llonzes amb sal, all i pebre al gust i les poseu 
a la graella. 

A part, preparareu un arròs amb llenties, formatge tallat 
a dauets, ceba blanca picada, herbes aromàtiques, sal, 
pebre i all.

Servireu l’arròs amb llenties i les llonzes, tot acompanyat de 
tomàquets madurs fregits i unes rodanxes d’alvocat.

• 4 llonzes de porc
• ½ lliura d’arròs
• 4 talls de formatge
• 2 tomàquets madurs
• 2 alvocats 
• 1 ceba blanca
• 1 ceba morada
• herbes aromàtiques 
• all, sal i pebre
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Pilar Ruiz Gómez
Granollers

Rostit de pagès amb 
farcellets de mel i mató
(Plat típic del Vallès Oriental)

Posareu a escalfar una cassola de fang amb una mica d’oli 
i llard. Tallareu el pollastre i el conill a trossets petits, que 
salpebrareu i anireu col·locant a la cassola. Ja rossa la carn, 
hi incorporareu la ceba tallada a daus, la pastanaga i el 
tomàquet a rodelles, la cabeça d’alls i el canó de canyella. 
Tot seguit ficareu la cassola al forn i la hi tindreu coent uns 
quaranta-cinc minuts.

Mentrestant, per preparar els farcellets, blanquejareu les 
fulles de col, que haureu separat una a una i, refrescades, 
haureu disposat damunt un drap. A part, barrejareu el 
mató amb la mel, i d’aquesta mescla en col·locareu una 
cullerada damunt cada fulla de col, i la cargolareu en forma 
de farcellet. Enfarinareu ara els farcellets, els fregireu amb 
oli i els reservareu damunt un drap. Ruixareu el rostit amb 
l’anís i el vi ranci i el deixareu coure una hora. Passat aquest 
temps, hi incorporareu les prunes i els rovellons i, cinc 
minuts abans de servir, els farcellets.

• ½ pollastre de pagès
• ½ conill
• 2 cebes
• 1 cabeça d’alls
• 3 pastanagues
• 4 tomàquets madurs
• 1 canó de canyella
• 1 copa d’anís dolç
• 2 copetes de vi ranci
• 1 col
• 100 g de mató
• 1 cullerada de mel
• farina
• 10 prunes
• 10 rovellons petits
• oli, llard, sal i pebre
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Rosa Álvarez Clemente
L’Hospitalet de Llobregat

Rodó de patates 
i xai amb vi de Porto

Peleu i renteu les patates, ratlleu-les amb una mandolina, 
poseu-les a coure en una paella amb el foc ben baix fins 
que s’hagin ben estovat i, quan siguin ben toves i, sense 
remenar-les, apugeu el foc perquè s’enrosseixin de la part 
de sota. Aconseguit aquest punt, amb la consistència 
d’una truita, poseu-les damunt d’un paper d’alumini amb la 
part daurada a la part de sota. Poseu sal i pebre a la carn 
picada i barregeu-la amb el pa ratllat perquè prengui la 
forma d’una botifarra. Talleu el cebollí en juliana i espolseu-
lo damunt de les patates, al damunt la botifarra de carn i 
emboliqueu-la amb la patata –per fer-ho, ajudeu-vos amb 
el full de paper d’alumini. Tingueu-ho 15 minuts al forn, 
escalfat a 180 ºC.

Piqueu la ceba i, sofregida, afegiu-hi el vi de Porto i la nata, 
fins que s’hagi espesseït ben bé, tritureu-ho i serviu-ho com 
una salsa acompanyant el rotllo de carn i patata.

• 500 g de patata
• 400 g de carn de xai picada
• 1 ceba
• cebollí fresc
• 100 cc de vi de Porto
• 100 cc de nata líquida
• pa ratllat fresc
• sa i pebre
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Pepita Canudas Muxí
Igualada

Conill amb carxofes

Salpebreu el conill, que ja tindreu ben net, l’enfarineu 
una mica i el passareu per la paella perquè es tanqui i 
enrosseixi. Tot seguit, en una cassola amb l’oli de daurar 
el conill, fregireu dos grans d’all picats i una ceba tallada a 
trossos. Quan tot haurà agafat color, hi tirareu els trossets 
de cansalada, una mica de farina per espessir i, tot seguit, 
el brou i el conill. Tot plegat ha de coure a floc fluix, amb el 
clàssic xup-xup. 

Acabareu el plat incorporant-hi les carxofes, que ja tindreu 
bullides.

• 1 conill
• 2 talls de cansalada viada
• 4 carxofes
• 1 ceba
• ½ l de brou de carn
• oli d’oliva verge extra
• farina
• sal, pebre
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Agustín Relaño Vega
La Llagosta

‘Present’ de porc amb 
delícies del bosc

En una olla de pressió o equivalent, amb l’aigua suficient, 
posareu els peus de porc, la pastanaga, la ceba, el llorer, 
quatre grans d’all i una cullerada de sal, i ho fareu bullir tot 
plegat uns quaranta minuts. Mentrestant, tallareu ben fins 
els altres quatre grans d’all, la ceba tendra i els pebrots. 
Quan hauran passat els quaranta minuts de cocció, traureu 
els peus i els desossareu.

En una paella grossa, poseu ara quatre cullerades d’oli i 
hi fregireu els ingredients que heu tallat. Quan aquestes 
hortalisses seran ben mortes i estovades, hi afegireu els 
peus, un pensament de sal, una mica de nou moscada i els 
bolets. Ho barrejareu ben barrejat i, al cap de cinc minuts, 
hi abocareu el vi i dues cullerades de mel; ho tornareu a 
remenar i ho deixareu uns vint minuts a foc fluixet. Passat 
aquest temps, apagueu el foc i deixeu-ho refredar mica.

Tot seguit, tallareu pel mig les làmines de pasta de full 
perquè en surtin quatre trossos, els farcireu amb la mescla 
anterior i els embolicareu ben tancats, de manera que el 
farcit no pugui sortir, i els tindrem vint minuts al forn, escalfat 
a 200 ºC.

També al forn, fareu coure el pernil. Deixatareu la mel en un 
cassó al foc, per a la presentació del plat.

• 2 peus de porc
• 2 cebes tendres 
• 1 ceba
• 8 grans d’all
• ½ got de vi blanc
• 1 pebrot verd
• 1 pebrot vermell
• 1 pastanaga
• 200 g de bolets petits
• 20 grans de pebre
• nou moscada
• mel
• 2 fulles de llorer
• 8 talls de pernil
• 2 làmines de pasta de full
• sal, oli d’oliva 
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Antonia de la Torre
Malgrat de Mar

Estofat de Gant

Salpebreu la carn, poseu mantega a la cassola i ofegueu-
hi la carn. Quan haurà pres color, hi incorporareu la ceba, 
el llorer i la farigola. Quan tot s’haurà ben estovat, hi 
afegiu la cervesa i ho deixeu bullir fins que la carn sigui 
tendra. Tragueu la crosta de la llesca de pa i unteu-la amb 
mostassa, afegiu-la a l’estofat i deixeu-l’hi fins que la salsa 
resulti més espessa.

• 1 kg de vedella a trossos   
  adequats a l’estofat
• 50 g de mantega
• 2 cerveses negres (1/3 l cada   
  una)
• llorer
• farigola
• sal
• pebre
• ceba
• mostassa
• 1 llesca de pa
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Ingredients:Elaboració:

Montserrat Capdevila 
Raspall
Manresa

Calamars farcits 

Netegeu els calamarsos per fora i per dins i, igualment, els 
musclos i les gambes, i ho deixeu en una plata a part. 
En una cassola amb l’oli necessari, rostiu el pollastre la 
carn magra, la carn de vedella, tres calamars i les vuit 
potetes dels calamars ja nets i preparats. Hi afegiu una 
ceba grosseta, els grans d’all, tres cullerades de puré de 
tomàquet, el canó de canyella, sal i pebre i la copeta de 
conyac. Tot això s’ha d’anar rostint a la cassola a foc baix.
Una vegada el rostit haurà adquirit el punt, sempre a foc 
fluix, traurem els ossos del pollastre, el canó de canyella i 
qualsevol altra cosa que pogués fer-hi nosa.
Passareu tot el rostit obtingut per la trituradora i tindreu 
una pasta semblant a la dels canelons. Amb aquesta 
pasta farcireu els calamars i els tancareu tot seguit amb un 
escuradents.

En una cassola sofregireu una ceba, tres o quatre grans 
d’all i una mica de tomàquet (tres cullerades). A aquest 
sofregit hi incorporareu els calamarsos farcits i ho deixareu 
coure a poc a poc, més o menys una hora; de tant en tant, 
girareu els calamars, amb compte que no s’obrin ni es 
desfacin. Un quart abans d’apagar el foc, hi afegireu els 
musclos ja oberts al vapor i, tot seguit, les gambes, perquè 
faci el xup-xup final.

• 11 calamars mitjans (8 per 
  farcir i 3 per al farcit)
• 2 dotzenes de musclos 
• 8 gambes
• 250 g de pollastre (un pit o  
  una cuixa)
• 250 de carn magra
• 250 de carn de vedella
• 1 ceba
• 6 grans d’all
• 6 cullerades soperes de puré  
  de tomàquet
• 1 canó de canyella
• 1 vaset de conyac
• pebre, sal i oli



Ingredients:Elaboració:
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Martina Rodríguez 
Sánchez 
Martorell

Lassanya 
de carbassa

Ben neta, tallareu la carbassa a tires, que enfarinareu i 
fregireu. Tot seguit preparareu un sofregit amb la ceba, 
tallada menuda, i hi afegireu els grans d’all, el tomàquet 
ratllat i la carn.

En una llauna que haureu untat amb una mica de 
margarina, hi anireu muntant les capes de la lassanya: una 
capa de carbassa, una capa de sofregit, successivament, 
però acabant-ho de cobrir amb una capa de sofregit. Per 
damunt hi abocareu la nata líquida i el formatge ratllat, i ho 
ficareu al forn, on ha de coure una mitja hora a 180 ºC. 

• 1 kg de carbassa
• ½ kg de carn picada (la meitat 
  de vedella, la meitat de porc)
• 1 ceba mitjana
• 2 grans d’all
• 4 tomàquets 
• nata líquida
• formatge ratllat
• oli i sal
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Ingredients:Elaboració:

Fina Llorca
El Masnou

Emperador 
amb tàperes

En una cassola de fang, escalfareu una mica d’oli verge 
extra: quan tindrà la temperatura adequada, hi abocareu la 
ceba ben picada o tallada a llunes i el branquilló de romaní, 
i ho fareu coure mirant que el foc no sigui gaire fort i la ceba 
no es cremi, sinó que quedi ben morta i estovada. 

Aconseguit el punt, hi afegireu els talls d’emperador, 
amb compte que, tots ben plans sobre el cul de l’olla, no 
s’encavalquin els uns sobre els altres. Hi posareu ara una 
mica de sal i pebre –si les tàperes són salades, ho heu de 
tenir en compte i no fer salat!– i, tot seguit, les tàperes. Si 
les tàperes no són salades, hi afegireu una mica de tamari 
(salsa de soia, comprada a ca l’herbolari, és a dir, que no 
sigui xinesa o oriental). El peix, amb l’acompanyament, ha 
de coure uns cinc minuts no pas més, i l’heu de remoure de 
tant en tant amb unes petites sacsejades de la cassola.

En el moment d’incorporar-hi les tàperes, hi podeu afegir 
també, facultativament, unes quantes cloïsses, rossellones 
o altres petxines del vostre gust.

• 4 talls d’emperador ben fresc   
  (si pot ser, que no sigui
  congelat)
• 1 ceba mitjana
• 1 branqueta de romaní fresc
• un grapat de tàperes
• pebre negre
• oli i sal 

Suggeriment: Acompanyeu aquest 
emperador amb un vi blanc jove.



Del mercat a la taula. Receptes de baix cost98

Ingredients:Elaboració:

Josefina Loshuertos 
Barberán
Mataró

Pollastre amb taronja 
i llimona

Talleu les cuixes de pollastre i, sense treure’n l’os, deixeu-
les ben obertes, saleu-les i poseu-hi pebre al gust. Talleu 
a trossos la poma i distribuïu-la en una plata, perquè, 
com un llit, en recobreixi tota la part inferior. Al damunt hi 
dipositareu les cuixes, ho regareu amb el suc d’una taronja 
i una llimona, per aquest ordre, i ho tindreu tota la nit a la 
nevera a macerar. L’endemà, a l’hora de cuinar, ho ruixareu 
amb un raig d’oli i ho ficareu al forn, amb foc per dalt i per 
baix, a 180 ºC durant tres quarts d’hora.

• 4 cuixes de pollastre
• 1 poma
• 1 taronja
• 1 llimona
• oli, sal i pebre
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Ingredients:Elaboració:

Jordi Beumala Raventós
Molins de Rei

Costelles dolces 
de porc

Escalfeu el forn i tingueu-lo a 200 ºC durant 20 minuts. 
Unteu una plata amb mantega, talleu en juliana les cebes 
i els calçots (o els porros) i escampeu-ho tot plegat per la 
plata. Salpebreu les llonzes, pinteu-les amb mel i distribuïu-
les damunt la ceba i els porros, tot generosament ruixat 
amb oli. Afegiu-hi tot seguit una tasseta de licor de cassís i 
fiqueu-ho al forn, on ha de coure una hora i mitja a 150 ºC. 

• 8 - 10 costelles de porc
• 2 cebes
• 2 porros o calçots del Baix 
  Llobregat
• mel
• oli d’oliva de Molins de Rei
• mantega
• sal i pebre
• licor de groselles negres 
  (Cassís) o similar
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Ingredients:Elaboració:

Ester Astals Subirats
Mollet del Vallès

Pop amb patates 
i allioli negat

Congeleu el pop si l’heu comprat fresc i, passades ben 
bé 24 hores, descongeleu-lo. Això li farà perdre duresa. 
En una olla gran amb aigua bullent, escaldeu el pop: per 
fer-ho, fiqueu-lo i traieu-lo tres cops de l’aigua bullent. La 
tercera vegada, deixeu-lo bullir amb l’olla destapada. Tireu 
a la mateixa aigua amb el pop les patates, senceres i sense 
pelar, i un raig de vinagre, i que bulli una hora més –o fins 
que el pop s’hagi estovat ben bé. 
Preparareu tot seguit una mica d’allioli amb sal, oli, un rovell 
d’ou una mica de molla de pa remullat en vinagre i un gra 
d’all.

En una cassola ampla feu un sofregit de ceba. Quan el 
pop sigui cuit, tou i una mica fred (refredat a temperatura 
ambient, no pas a la nevera), el talleu a trossets, peleu 
les patates i les talleu a trossos o a rodanxes gruixudetes. 
Poseu el pop i les patates a la cassola, amb el sofregit de 
ceba. 

Al mateix morter on haureu preparat l’allioli, hi afegireu 
una llossada de l’aigua de bullir el pop, i aquest allioli, ara 
negat, el passareu a la cassola; corregireu si cal el punt de 
sal i tot plegat haurà de bullir fent xup-xup durant uns dos o 
tres minuts. Serviu-ho amb el julivert picat per damunt.

• 1 pop d’un quilo, aproximada-
  ment
• 800 g de patates mitjanes
• 1 ceba
• oli
• 1 raig de vinagre
• 1 rovell d’ou
• 1 gra d’all
• molla de pa
• 1 branquilló de julivert
• sal
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Ingredients:Elaboració:

Ramon Pla Amorós
Olesa de Montserrat

Peus de porc amb 
cargols a l’estil del 
xic de Cal Raiu

Renteu els cargols i poseu-los a bullir amb un bitxo i dues 
fulles de llorer. Quan els tingueu bullits, escorreu-los, 
reserveu-los  i guardeu-ne l’aigua. 

Per preparar la salsa, poseu una bon raig d’oli en una 
cassola de fang i quan l’oli sigui ben calent, hi tireu tot, tallat 
a trossos, la pastanaga, els pebrots, la ceba, i, finalment, 
la cabeça d’all, tota sencera. Quan veureu que aquests 
ingredients s’han estovat, tragueu la cabeça d’alls de la 
cassola i deixeu-la a part, per fer la picada.

Passeu les verdures per la batedora, afegiu-hi l’aigua de 
bullir els cargols, es barreja tot ben barrejat i es passa 
pel colador xinès. Amb aquesta salsa en una cassola, 
incorporeu-hi els peus de porc prèviament bullits, corregiu 
si cal el punt de sal, hi tireu un polsim de pebre i ho deixeu 
coure 15 minuts a foc baix. Tot seguit, tireu-hi els cargols, i 
que torni a bullir 15 minuts més. 

Mentrestant, prepareu la picada: peleu els alls de la cabeça 
que havíeu cuit i poseu-los al morter amb les avellanes 
(unes deu), tres galetes Maria, piqueu-ho bé i afegiu-ho a 
la cassola, on s’ho tindreu tot junt fent xup-xup uns cinc 
minuts.

• 4 peus de porc
• 1 kg de cargols
• 6 pastanagues
• 1 ceba grossa
• 1 pebrot vermell gros
• 1 pebrot verd gros
• 1 cabeça d’alls
• 1 bitxo
• 2 fulles de llorer
• avellanes
• galetes Maria
• oli, sal i pebre negre
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Ingredients:Elaboració:

Pilar Fillola  Vidallet
Olesa de Montserrat

Cigrons amb bacallà 
de quaresma

Feu coure els cigrons i, quan siguin cuits, els coleu i 
guardeu l’aigua de bullir-los. En una cassola, feu un sofregit 
de ceba, all i tomàquet i afegiu-hi després unes carxofes 
a trossos, un punt enfarinades, el bacallà parcialment 
dessalat i uns ous durs partits pel mig. A tot això, ajuntat a 
la cassola, hi incorporeu l’aigua de bullir els cigrons (que, si 
cal, podeu allargar amb l’aigua imprescindible); prepareu 
també una picada d’ametlles, avellanes, un tros de pa 
fregit, julivert i unes gotes de vinagre. ho remeneu tot, hi 
deixeu fer una bullideta suau, que el suc sigui més aviat 
espès, i plat llest.

• 100 g de cigrons secs
• 1 ceba
• 2 tomàquets
• 4 carxofes
• 4 dents d’all
• 4 talls de bacallà
• 100 g de farina
• 1 grapat d’ametlles
• 1 grapat d’avellanes
• 2 ous
• 1 llesca de pa
• oli, sal i vinagre
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Ingredients:Elaboració:

M. Dolors Massana Roca 
Pallejà

Pollastre amb salsa 
d’ametlles

Ben net, salat i amb un punt de pebre, posareu els talls de 
pollastre a enrossir. Quan tindran un bon color, hi tirareu 
les cebes i ho deixareu coure una miqueta, aleshores hi 
incorporareu la cervesa i abaixareu el foc i ho tindreu així 
uns tres quarts, sempre a foc baix.

Cinc minuts abans d’apagar el foc, hi afegireu les ametlles 
passades per la batedora i fetes farina. Un cop lligada la 
salsa, el pollastre ja es podrà servir.

• 1 pollastre tallat a vuitens 
• 2 cebes grosses
• 2 cullerades soperes de farina  
  d’ametlla
• 1 pastilla de brou de carn   
  (opcional)
• pebre negre
• 1 cervesa (mitjana: 33 ml)



Ingredients:Elaboració:
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Enric Folch Santiesteban
El Prat de Llobregat

Lassanya de pollastre 
del Prat

Bulliu una mica els pits de pollastre en aigua amb l’all i, 
un cop bullits, els partim a trossets. En aigua amb sal i oli, 
bulliu la pasta procurant que quedi al dente i no s’estovi 
(n’hi haurà prou amb uns 10 – 15 minuts; també n’hi ha de 
ja prebullida, que només s’ha de posar en aigua calenta).
Per farcir-la la pasta, piqueu la ceba fineta i, en un cassó 
al foc, deixeu-la estovar una bona estona en oli a foc ben 
baix. 

Quan la ceba sigui morta i transparent, incorporeu-hi el 
brou de pollastre, i que bulli a poc a poc fins que prengui la 
consistència d’una salsa. Afegiu-hi ara la beixamel, sempre 
remenant, i quan aquesta salsa comenci a trencar el bull, 
tireu-hi el pollastre esmicolat. En una paella a part, talleu els 
xampinyons a làmines i sofregiu-los en oli ben calent.

Per muntar la lassanya, poseu una mica de beixamel al 
fons de la plata, repartiu-la bé i sobre aquest llit, tot seguit, 
una capa de pasta de lassanya, una capa de salsa, una de 
xampinyons, una mica de formatge, i així successivament, 
fins a omplir la plata. Per damunt, escampeu-hi uns grapats 
de parmesà i fiqueu-ho al forn, que ha d’estar a uns 250 ºC, 
i tingueu-l’hi uns vint minuts fins que sigui ben daurat. 

• 4 pits de pollastre
• 1 capsa de 500 g de lassanya
• ½ l de beixamel
• 100 g de formatge parmesà
• 100 g de mozzarella 
• 300 g de xampinyons
• 2 dl de brou de pollastre
• 2 dl d’oli d’oliva
• 100 g de ceba vermella
• 2 grans d’all
• sal i pebre
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Ingredients:Elaboració:

Anna Martí Roig 
Premià de Dalt

Filet de vedella 
amb mel de romaní

En una cassola amb oli i saïm a parts igual, daureu el filet. 
Incorporeu-hi tot seguit les cebes ratllades i, quan hagin 
agafat un bon color, el raig de conyac, que s’ha d’evaporar. 
Aneu girant la carn durant un quart, i, si cal, afegiu-hi una 
micona d’aigua.

Traieu el filet de la cassola i deixeu-lo refredar. Passeu 
per la batedora tot el suc que ha fet la carn i les cebes, i 
reserveu-ho.

A la mateixa cassola, tireu-hi un bon gruix de mantega, 
els pinyons, les panses i les dues cullerades de mel de 
romaní. Barregeu-ho bé i ajunteu-hi el suc de la carn; ara 
és el moment de posar-hi la sal i el pebre. 
Talleu el filet a trossos gruixuts, poseu-los a la cassola i 
deixeu que el conjunt faci xup-xup un parell de minuts.

• mig filet en un tros
• 2 cebes ratllades
• 100 g de pinyons
• 150 g de panses de Corint
• un bon raig de conyac
• 2 cullerades grosses de mel  
  de romaní
• mantega
• saïm
• oli, sal, pebre
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Ingredients:Elaboració:

David Andrés Luis 
Ripollet

Melós de vedella 
amb salsa de bolets

Talleu les galtes a trossos, salpebreu-les, enfarineu-les 
lleugerament i, en oli calent, feu-les enrossir, que la carn 
quedi tancada. Talleu totes les verdures i poseu-les a 
ofegar. Quan les vegeu ben mortes i estovades, afegiu-
hi els xampinyons, que, amb les verdures, han de fer una 
mica de xup-xup. Tot seguit, hi abocareu la carn amb la 
fulla de llorer, ho cobrireu amb aigua i tapareu l’olla ràpida i 
esperareu que comenci a xiular: des d’aquest moment, ha 
de coure 12 minuts, passats els quals deixareu que perdi 
pressió. Oberta l’olla, separeu la carn de la verdura. Passeu 
la verdura i els bolets per la batedora i, després, encara 
afineu aquest puré amb el colador xinès, de manera que 
la salsa resulti ben fina. Afegiu-hi la carn amb la salsa i la 
tòfona, i que cogui 5 minuts.

Serviu-ho acompanyat de l’arròs, que haureu fet coure 15 
minuts.

• 1.250 g de galtes de vedella  
  (sense l’os)
• 3 tomàquets madurs
• 1 ceba grossa
• 2 pastanagues mitjanes
• 3 carxofes
• 1 tòfona
• ½ kg de xampinyons
• 1 pebrot verd
• 1 pebrot vermell
• 1 bossa de bolets variats
• 300 g d’arròs llarg
• farina
• 75 cl d’oli d’oliva
• ½ copa de conyac
• 1 fulla de llorer
• sal i pebre 
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Ingredients:Elaboració:

Eugenia Fernández
Calderón 
Rubí

Albergínies farcides

Partiu les albergínies per la meitat, poseu-les quatre minuts 
al microones i traieu-ne la polpa amb compte de no fer-les 
malbé, ni de buidar-les massa.

Poseu oli en una paella grossa i, tot trinxat ben, ben menut, 
aneu-hi sofregint la ceba i els grans d’all; quan ja estaran 
ben estovats, hi afegireu, per aquest ordre i deixant que 
cada cosa es vagi fent abans d’incorporar-hi la següent: 
el calamars, les gambes, l’ou dur, la polpa de l’albergínia 
i el tomàquet pelat; amaniu-ho ara amb sal i un polsim de 
pebre. Farciu amb aquesta pasta les albergínies i poseu-
les en una plata que pugui anar al forn.

A part, en un cassó deixateu les dues cullerades de 
maizena en dos gots de llet i feu-ho coure amb el foc ben 
baix fins que adquireixi la consistència d’una beixamel.

Cobriu les albergínies amb la beixamel i escampeu-hi 
per damunt el formatge ratllat. Escalfeu el forn a 180 oC 
i poseu-hi la plata amb les albergínies fins que agafin un 
color daurat.

• 2 albergínies 
• 1 ou dur 
• 1 calamars gran
• 100 g de gambes
• 1 ceba grossa
• 2 grans d’all 
• 3 tomàquets madurs 
• 2 gots de llet 
• 2 cullerades de maizena 
• formatge ratllat
• oli, sal i pebre 



Ingredients:Elaboració:
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Pilar Bringué Gomà 
Sabadell

Conill farcit 
de Casa Bram

Traieu les cuixes, les espatlles i el cap del conill i feu-li dos 
o tres talls a l’esquena, sense acabar-lo de tallar. 

Poseu en un bol tots els ingredient per farcir el conill, 
amasseu-los bé, i amb aquesta pasta ompliu el conill, que 
després cosireu de dalt a baix.

En una cassola de fang amb l’oli necessari, fareu coure el 
conill, juntament amb la ceba, la pastanaga i els alls. Un 
cop cuit, reserveu el conill i tritureu totes les verdures amb 
què ha cuit –si la salsa queda massa espessa, la podeu 
allargar i aclarir amb una mica de brou.

Per servir-ho, tallareu el conill farcit un cop estigui fred, 
l’escalfareu una mica i l’acompanyareu amb la seva salsa.

Aquest plat és més bo fet d’un dia per l’altre.

• 1 conill d’1 ¼ kg
• 200 g de carn picada de porc 
• 100 g de carn picada de 
  vedella 
• 50 g de cansalada grassa
• 2 ous
• pa ratllat
• el fetge del conill (és opcional,   
  però hi dóna molt bon gust)
• 1 gra d’all
• julivert
• oli, sal i pebre negre

Per a la salsa
• 1 ceba petita
• 2 grans d’all 
• pastanaga 
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Ingredients:Elaboració:

Montserrat Artigas
Costajussà 
Sabadell

Filet de poltre 
encamisat 

Poseu els filets a macerar durant dues hores amb una mica 
d’oli, el suc de llimona, el romaní i una part del pebre.
Mentrestant, posareu la ceba en una paella amb la mantega, 
sal i una mica d’aigua i la fareu confitar amb el foc ben baix. 
Quan ja faci una estoneta que la ceba va coent, hi afegireu 
el sucre i, tot seguit, la poma i la carbassa, una part del 
pebre i la canyella. Finalment, un moment abans d’apagar 
el foc, hi ajuntareu els pinyons i les panses.

Talleu ara la pasta de full i emboliqueu-hi els filets, cadascun 
per separat. Damunt de cada filet, poseu-hi una cullerada 
dels ingredients confitats i aneu-los superposant de 
manera que facin com un paquet, és a dir: filet embolicat 
amb el full, gruix de confitat, i així successivament. Punxeu 
la pasta amb un punxó i pinteu-la amb l’ou batut.

Seguidament enforneu-ho durant 25 minuts a 180 ºC.

Cal que tingueu present que el poltre no és tan gustós 
com el bou o la vedella, de manera que caldrà posar una 
mesura una mica més generosa de pebre i espècies si 
opteu per aquesta carn.

• 4 filets gruixuts de carn de  
  poltre (també pot ser de  
  vedella) 
• una bocí de carbassa tallada  
  a daus 
• 2 pomes tallades a daus
• 2 cebes
• 100 g de panses de Corint
• 50 g de pinyons
• 1 brot de romaní
• 1 cullerada de mantega
• 1 cullerada de pebres exòtics  
  acabats de moldre
• 1 cullerada de canyella en  
  pols
• 2 làmines de pasta de full
• 1 ou per pintar la pasta
• 1 cullerada de sucre roig
• 1 culleradeta de suc de 
  llimona
• oli i sal 
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Ingredients:Elaboració:

Teresa Puig De Salicrú 
Sant Celoni

Pollastre de pagès 
amb samfaina 

En una paella amb oli, aneu fregint el pollastre, prèviament 
salat, fins que quedi ben ros, i reserveu-lo en una cassola.

Talleu la ceba i el pebrot a daus no gaire grossos, i fregiu-
los en el mateix oli on heu enrossit el pollastre. Ratlleu els 
tomàquets, afegiu-los a la paella i deixeu-ho coure tot 
plegat una mitja hora. Passada aquesta estona, aboqueu 
la samfaina a la cassola on heu reservat el pollastre i, amb 
el foc ben baix, deixeu que es vagi fent tot junt unes dues 
hores. Rectifiqueu-ho de sal i pebre i ja ho teniu llest. 

• 1 pollastre de pagès tallat petit
• 2 pebrots verds ben grossos 
  i carnosos
• 4 cebes grosses
• 8 tomàquets ben madurs (o,  
  encara millor, l’equivalent de 
  conserva de tomàquet feta 
  a casa)
• oli d’oliva, sal i pebre
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Ingredients:Elaboració:

Josep Maria Portet Ribas 
Sant Feliu de Llobregat

Pasta en fregit 
d’anxoves 

En una olla amb sal, coeu la pasta, que ha de quedar ‘al 
dente’. Escorreu-la i guardeu un vas de l’aigua de bullir-la 
(1/4 de litre).

Poseu una paella al foc amb 25 g de mantega, vigilant 
que no es cremi. Quan ja hagi agafat color, afegiu-hi les 
anxoves i aneu-les remenant fins que quedin fetes una 
mena de puré, que deixatareu amb l’aigua de la cocció. 

Tot seguit, hi ajunteu la pasta, les olives arbequines, ho 
empolvoreu amb l’orenga i hi tireu un rajolinet de vinagre. 
Deixeu que tot mescli bé amb el foc ben baixet i ja podeu 
dur el plat a taula.

• 500 g de pasta  
• 10 anxoves
• 24 olives arbequines
• orenga
• 25 g de mantega
• sal, oli, vinagre suau
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Maria Pilar Botaya
Marcial 
Sant Joan Despí

Pollastre amb
carxofes

Peleu les carxofes i bulliu-les, deixant-les, però, una micona 
crues. Reserveu l’aigua de bullir-les.

Salpebreu el pollastre, que ja tindreu fet a trossos, i 
salteu-lo en una paella amb una mica d’oli, just que agafi 
color, i reserveu-lo en una cassola, on també posareu les 
carxofes.

Amb el mateix oli d’enrossir el pollastre, feu un sofregit amb 
la ceba i el tomàquet, tallats ben menuts. Aboqueu-hi el 
conyac i deixeu-ho coure uns vint minuts. Una mica abans 
d’apagar el foc, afegiu-hi la picada feta amb l’all i julivert, 
el safrà, el pa fregit i les ametlles mòltes. Aboqueu aquest 
sofregit a la cassola, damunt el pollastre i les carxofes, i 
deixeu que cogui tot junt fins que el pollastre sigui tendre, 
però vigilant que no es desfacin les carxofes. 

Si veieu que hi falta suc, afegiu-hi miquetes de l’aigua de 
bullir les carxofes.

• 1 pollastre trossejat
• 6 carxofes
• 1 ceba
• 3 tomàquets
• 4 grans d’all
• 50 g d’ametlles
• 1 llesca de pa fregit
• 2 copes de conyac
• safrà
• all i julivert
• oli, sal i pebre
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Ingredients:Elaboració:

Eulàlia Ripoll Rajadell
Sant Just Desvern

Costelles de porc 
amb salsa de taronja 

Unes hores abans de fregir-les, salpebreu les costelles i, 
passat aquest temps, fregiu-les en una paella amb oli, que 
no sigui gaire calent, uns cinc minuts per banda. 

Col·loqueu-les tot seguit a la plata on les servireu i tapeu-
les amb paper d’alumini perquè es mantinguin calentes.

Talleu ara una taronja a rodanxes, i espremeu l’altra per 
fer-ne suc. A la paella on heu fet les costelles, fregiu les 
rodanxes de taronja, escorreu-les bé damunt de paper 
absorbent i disposeu-les tot al voltant de les costelles. A 
la mateixa paella, aboqueu-hi el suc de taronja i el licor, 
escalfeu-ho i tireu-ho per damunt de les costelles en el 
moment de servir.

• 4 costelles de porc
• 2 taronges
• 1 cullerada de licor de taronja
• 4 cullerades soperes d’oli
• sal i pebre

Suggeriment: Podeu acompanyar 
aquest plat amb un puré de patata.



Ingredients:Elaboració:

Del mercat a la taula. Receptes de baix cost114

Margarita Escorza Pérez
Santa Perpètua 
de Mogoda 

Saquets de Judes 

En una paella amb una mica d’oli, feu un sofregit amb 
la ceba, les pastanagues, el carbassó, el pebrot, els 
tomàquets i els alls, tot ben tallat, i reserveu-lo.

En una altra paella, salteu la carn picada i els bolets i, amb 
aquesta mescla, farciu els llibrets, que prèviament haureu 
aixafat. Amb cada llibret prepareu una mena de saquet, 
que cosireu amb una cordill de cuina. Enfarineu-los i 
passeu-los per la paella amb una mica d’oli perquè quedin 
ben tancats i, un cop fet això, feu-los coure uns 20 minuts 
dins del sofregit que teníeu reservat i ja els podeu dur a 
taula.

• llom tallat per fer els llibrets 
• ½ kg de carn picada (¼ de  
  vedella i ¼ de porc)
• uns quants bolets variats (tant  
  poden ser frescos com conge 
  lats o secs)
• farina
• oli i sal

Per al sofregit
• 1 ceba
• 2 tomàquets madurs
• 2 o 3 pastanagues
• 1 pebrot
• 1 carbassó 
• 2 grans d’all
• oli, sal i pebre
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Ingredients:Elaboració:

Rafa Marín Luque 
Sitges

Cigrons amb bacallà 

Talleu els alls a la juliana i salteu-los en una cassola amb oli 
d’oliva; afegiu-hi la ceba i el pebrot tallats menuts i, quan 
ja estan ben estovats, incorporeu-hi els tomàquets, pelats 
i sense llavors i tallats a dauets. Quan aquest sofregit hagi 
adquirit el punt desitjat, ajunteu-hi els cigrons i deixeu-
ho coure tot junt una mitja hora; si ho veieu massa eixut, 
aboqueu-hi una mica d’aigua calenta. Passat aquest 
temps, afegiu-hi el bacallà dessalat i esmicolat i feu que 
cogui tot junt uns vint minuts.

Serviu-ho ben calent.

• 400 g de cigrons cuits
• 150 g de bacallà dessalat
• 1 ceba
• 1 pebrot
• 2-3 tomàquets
• 4 grans d’all
• llorer
• oli d’oliva (unes 8 cullerades)
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Ingredients:Elaboració:

M. Àngels Busom
Olivella
Terrassa

Pits de pollastre 
farcits

Esteneu els filets de pollastre sobre el marbre, tallats com 
per fer a la planxa, salpebreu-los i damunt de cada filet 
poseu un tall de pernil dolç i un de formatge. Cargoleu 
tot seguit per la banda ampla els talls de pollastre amb el 
farciment i reserveu-los en un plat.

Talleu la ceba i els alls a la juliana. Sofregiu la meitat de 
la ceba i l’all i després col·loqueu-hi al damunt els rotllets 
de pollastre perquè agafin una mica de color. Afegiu-hi la 
resta de la ceba i de l’all, la pastilla de brou esmicolada i el 
pebre; deixeu-ho coure tot junt a foc ben baix una estona. 

Finalment, aboqueu-hi el vi i deixeu-ho coure fins que 
s’evapori.

• 500 g de filets de pollastre
• 150 g de pernil dolç
• 1 paquet de llesques de
  formatge per fondre
• 1 ceba grossa
• 2 grans d’all
• un raig de vi blanc
• 1 pastilla de brou concentrar
• uns granets de pebre
• oli d’oliva
• sal
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Ingredients:Elaboració:

Marta Casals Prat 
Torelló

Costelles de porc 
amb mel i patates 
del bufet

Salpebreu les costelles, unteu-les amb mel i fiqueu-les al 
forn, prèviament escalfat a 180 ºC, entre 15 i 20 minuts. 
Mentre les costelles siguin al forn, més o menys cada cinc 
minuts les anireu pintant amb la mel.

A l’hora de dur-les a taula, una manera original de presentar-
les és posant-hi al costat una figa partida pel mig i algun 
brot de rúcula o escarola.

I si voleu un plat més consistent, bulliu les patates del bufet 
amb pell, uns trenta minuts amb el sistema tradicional o 
cinc minuts amb l’olla ràpida, i poseu-les per acompanyar 
les costelles partides per la meitat i amb un polsim de sal i 
pebre negre per damunt.

• 1 kg de costelles de porc  
  senceres
• ½ got de mel
• 8 patates del bufet
• 1 figa per persona
• rúcula o escarola
• sal i pebre negre
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Carlota Puigoriol 
Forcada
Vic

Costella de porc 
d’Osona amb cloïsses

En una cassola amb oli ben calent, feu enrossir les costelles, 
ja salades i amb un pensament de pebre. Un cop rosses, hi 
afegireu la ceba tallada a rodelles ben fines i els alls, també 
tallats finets.

En un morter, aixafeu un parell de grans d’all amb una mica 
de sal, el julivert i les tàperes: tot això ha d’arribar a fer una 
pasta fina, que acabareu de lligar amb el rovell de l’ou dur i 
ho deixatareu després amb una mica de vinagre.

Renteu amb força aigua les cloïsses, que haureu deixat 
una bona estona amb aigua i sal perquè deixin anar la 
sorra, si en tenien.

Comproveu que les costelles siguin cuites al punt i tireu-hi 
per sobre les cloïsses; el foc ara ha de ser viu, perquè les 
petxines s’obrin. Quan siguin obertes, tireu-hi la picada del 
morter.

Tot ben barrejat i les cloïsses ben obertes, ho traureu del 
foc i ja ho podreu dur a taula.

• 800 g de costella de porc  
  d’Osona (tallada a un gruix  
  d’uns tres dits)
• 800 g de cloïsses 
• 1 ceba vigatana
• all
• julivert abundant
• tàperes
• 1 ou dur
• vinagre suau
• sal i oli
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Ingredients:Elaboració:

Teresa Roig Ibáñez
Viladecans

Peus de porc 
a la catalana

Feu bullir els peus amb la farigola i uns quants grans de 
pebre i, quan siguin tous, reserveu-los i conserveu un got 
de l’aigua en què han bullit, que després afegireu a la 
salsa. 

Per preparar la salsa, ratlleu els alls i la ceba, poseu-los en 
una paella, on, a foc baix, han d’agafar color. Aboqueu-hi 
tot seguit el tomàquet i, tot ben sofregit, hi tireu el conyac. 

Deixeu-ho reduir fins que perdi la consistència líquida, 
aboqueu-hi en aquest moment el suc de bullir els peus i 
deixeu-ho coure amb el foc baix, fent xup-xup. 

Mentrestant, anireu passant els peus bullits per farina i els 
fregireu (cobriu-los amb una tapadora, perquè esquitxen). 

Ben fregits i torradets, els heu d’incorporar al suquet o 
sofregit anterior; si us agrada, encara els podeu tenir una 
estoneta al forn perquè hi facin un xup-xup final.

• 4 peus de porc
• 1 ceba petita
• ½ kg de tomàquet
• 2 grans d’all
• farina
• uns grans de pebre
• farigola
• una copeta de conyac



Ingredients:Elaboració:

Del mercat a la taula. Receptes de baix cost120

M. Rosa Llorens Ribot
Vilassar de Mar

Conill amb olives 

Salpebreu el conill i enrossiu-lo a foc viu, reserveu-
lo, i enrossiu igualment la ceba, l’all, la fulla de llorer i la 
canyella. 

Quan ho tingueu tot ben ros, torneu-hi a incorporar el 
conill, amb el tomàquet (pelat i sense llavors) i una copeta 
de vi ranci i, amb el foc baix, feu-ho coure uns trenta 
minuts. Passada aquesta estona, hi tirareu la xocolata, la 
pastanaga i les olives. Allargueu-ho amb una mica d’aigua, 
comproveu el punt de sal i al cap de mitja hora més ja ho 
podreu servir.

• 4 cuixes de conill
• 1 tomàquet gros
• 1 ceba
• 2 pastanagues
• 2 grans d’all
• 1 canó de canyella
• 1 fulla de llorer
• 1 presa de xocolata
• 75 g d’olives sevillanes
• vi ranci
• sal i pebre
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Postres
  

Totes les receptes són per a quatre persones (si no s’especifica el contrari)



Ingredients:Elaboració:

Del mercat a la taula. Receptes de baix cost122

M. del Pilar Garrell Serrat
Arenys de Munt

Pastís de poma 
i maduixes de 
la Vallalta

Tritureu en un bol tots els ingredients amb la batedora, 
excepte les maduixes, l’agar-agar i les pomes. Tot ben 
mesclat, afegiu-hi una poma i mitja tallada a trossets 
menuts i barregeu-la bé amb la massa. 

A part, amb mantega i farina, untareu un motllo (allargat 
o rodó) i per damunt hi posareu una mica de sucre 
caramel·litzat. Damunt del sucre, disposareu un gruix de 
poma tallada a làmines ben fines que cobreixi tota la part 
inferior del motllo. Finalment, damunt d’aquest llit, aboqueu 
la massa del pastís prèviament preparada. Poseu-ho al forn 
a una temperatura entre 180 ºC i 210 ºC, perquè es vagi 
coent lentament. Quan ho considereu cuit, poseu sobre el 
marbre de la cuina un paper d’alumini i desemmotlleu-hi 
el pastís.

Amb les maduixes, tallades a làmines o filets, dibuixeu una 
papallona sobre el pastís i poseu-hi una maduixa sencera 
al centre. Prepareu una gelatina desfent l’agar-agar amb 
una mica d’aigua i, quan agafi el punt desitjat, escampeu-
la per damunt de la papallona de maduixa.

• 400 g de farina
• 400 g de sucre
• 4 ous
• 250 dl de llet
• 2 sobres de llevat Royal
• sal
• 1 tasseta d’oli
• 1 tasseta d’anís
• pell d’1 llimona ratllada
• 3 pomes i mitja 
• unes quantes maduixes de 
  la Vallalta
• 1 sobre d’agar-agar en flocs
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Ingredients:Elaboració:

M del Carme Poch Salip
Arenys de Munt

Pastís d’ametlla amb 
maduixetes d’Arenys 
de Munt

Tamiseu la farina i el llevat, barregeu-hi la canyella en pols i, 
amb la mantega fosa, unteu un motllo i poseu-hi una plantilla 
de paper vegetal al fons; torneu-ho a untar i enfarineu-ho 
lleugerament. Tot seguit, engegueu el forn perquè s’escalfi 
i deixeu-lo a 180 ºC.

Munteu ara els ous amb el sucre i un pessic de sal fins que 
doblin el volum. Amb molt de compte, afegiu a aquesta 
mescla la farina amb el llevat, el moscatell, l’ametlla en pols 
i, finalment, la mantega fosa, tot per aquest ordre. Barregeu-
ho amb suavitat, aboqueu-ho al motllo i fiqueu-ho al forn. El 
pastís hi ha de coure entre 25 i 30 minuts; passada aquesta 
estona, deixeu-lo refredar damunt una reixeta.

• 125 g d’ametlla mòlta
• 125 g de sucre 
• 2 ous grossos
• 25 g de mantega
• 50 g de farina
• 1 culleradeta de llevat en pols
• 1 culleradeta petita de 
  canyella
• un raig de moscatell
• un polsim de sal

Per a la decoració
• 2 clares d’ou
• sucre de llustre
• un raig d’anís
• unes gotes de suc de llimona
• maduixetes al gust
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Pepa Benítez Contreras
Badia del Vallès

Flam de torró amb 
salsa de xocolata

Batreu els ous i desfareu el torró, que quedi ben esmicolat. 
Ho abocareu en el got de la batedora i hi afegireu els rovells 
i el sucre. Tot ben batut, n’ha de resultar una mescla llisa i 
espumosa i, havent-hi afegit la llet, ho tornareu a batre.

En una flamera posareu tres cullerades de caramel líquid, 
que moureu i sacsejareu amb suavitat perquè s’escampi 
bé. Tot seguit, hi afegireu la barreja d’ou i torró.  

Fiqueu ara el motllo en una cassola amb aigua (l’aigua 
ha d’arribar fins a la meitat de la flamera). Ho tapareu i ho 
ficareu al forn, a 180 ºC durant 40 – 50 minuts, fins que la 
massa estigui ben presa.

Tot seguit retirareu el flam i el deixareu refredar abans de 
desemmotllar-lo sobre una plata. Tallareu la xocolata a 
trossos i la fareu fondre fins que quedi llisa i brillant. 

El flam ser serveix regat amb la xocolata fosa.

• ½ barra de torró de Xixona
• 4 ous sencers més 2 rovells 
• ½ litre de llet
• 80 g de sucre
• 80 g de xocolata fondant
• caramel líquid
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Ingredients:Elaboració:

Laura Fernández Guinau
Barcelona

Flam de mató sense 
gluten (apte per a celíacs)

Amb un batedor, barrejareu tots els ingredients en un bol fins 
que tindreu una pasta homogènia. A continuació passareu 
aquesta pasta en un motllo allargat, que col·locarem al 
bany maria, tapat amb un paper d’alumini i ho ficareu al 
forn, on ha de coure aproximadament una hora i mitja a 
180 ºC. 

Quan el flam serà fred, el desemmotllareu damunt una plata 
i el decorareu al vostre gust amb la mel i els pinyons.

• ½ kg de mató
• 250 g de llet condensada
• ½ l de crema de llet
• 10 ous
• mel i pinyons
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Marc Piera Pallàs
Esparreguera

Coca de cireres 
(clafotís)

Bateu tots els ingredients llevat de les cireres i el sucre de 
vainilla. Renteu les cireres, traieu-ne la cua però deixeu-hi 
el pinyol. Unteu ben untat amb mantega i farina un motllo 
rectangular, aboqueu-hi la massa batuda, poseu-hi una a 
una les cireres i espolseu-hi una mica de sucre de vainilla 
per damunt. Fiqueu ara el motllo al forn, que tindreu ja 
escalfat a 180 ºC, i tingueu-l’hi durant tres quarts. Refredat, 
ja es podrà servir.

Aquestes postres, a cavall entre el flam i la coca, són un 
dolç d’origen occità, i en mengen tant a França com a 
Anglaterra. Aquesta coca, que es pot farcir amb figues, 
prunes, pomes, móres, etc., se sol menjar freda a l’estiu i 
tèbia a l’hivern.

•	500	g	de	cireres
•	4	ous
•	100	g	de	farina
•	½	l	de	llet
•	125	g	de	mantega
•	125	g	de	sucre
•	un	pessic	de	sal
•	sucre	vainillat
•	1	copeta	d’aiguardent	(o	rom	
		o	licor	aranès	de	fruita	
		vermella	o	kirsch	o	heering 		
		danès)
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Ingredients:Elaboració:

Assumpció Sadurní 
Rafecas
L’Hospitalet de Llobregat 

Figues esberlades

Esberleu les figues de manera que en resultin dues 
meitats. Un cop obertes, poseu una ametlla a cada mitja 
figa i encareu cada mitja figa amb l’altra mitja, de manera 
que quedin figa contra figa i, tant com pugueu, tancades. 
Mantenint-les unides, passeu-les per farina barrejada amb 
una mica d’aigua, un polsim de llevat i unes gotes d’anís.

En una paella amb l’oli bullent, fregiu-hi les figues, tomba 
i tomba, i poseu-les tot seguit damunt un paper de cuina 
perquè deixin anar l’oli. Empolvoreu-les amb una mica de 
sucre per damunt i serviu-les encara ben calentes.

• 24 figues pajareres
• 24 ametlles crues i pelades
• farina blanca
• llevat en pols
• oli
• anís
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Ingredients:Elaboració:

Manuel Cano Escribano
La Llagosta

Pastís de raïm 
d’Alella

Desfareu les galetes, ben picades i convertides en pols, i 
les barrejareu amb la mantega. Estendreu aquesta massa 
a la base d’un motllo desmuntable i ho deixareu reposar a 
la nevera. 

A part, fareu fondre la xocolata, que barrejareu amb la llet 
i la quallada. Afegireu en aquesta pasta el formatge i el 
sucre, ho batreu ben batut i ho posareu en un cassó al foc 
sense deixar-ho de remenar fins que arrenqui el bull. En 
aquest moment, ho retirareu del foc i, després de deixar-ho 
refredar una mica, ho abocareu damunt la base de pasta 
de galeta. 

Posareu a escalfar una mica del suc de raïm. Deixatareu 
ara una bona quantitat de sucre en el suc de raïm que 
heu escalfat i, amb aquest xarop, pintareu el pastís, que 
tornareu a ficar a la nevera fins que tota la massa estigui 
ben quallada.

Per decorar el pastís, tallareu el raïm a rodanxes i les hi 
col·locareu per damunt.

• 200 g de galetes
• 90 g de mantega
• 500 g de formatge crema
• 200 g de xocolata blanca
• 2 dl de llet
• 40 g de sucre
• 150 g de raïm blanc d’Alella  
  sense pinyol
• 1 sobre de quallada 
• suc de raïm
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Ingredients:Elaboració:

Maite Navarro Asturiano
Malgrat de Mar

Crema de préssecs
i plàtans

Peleu els préssecs i els plàtans i passeu-los per la batedora 
fins a obtenir-ne un puré fi. Tot seguit hi afegireu el formatge 
fresc i el sucre i ho mesclareu bé. Esteneu ara la crema 
en una plata, cobriu-la amb la melmelada i fiqueu la a la 
nevera fins al moment de servir. 

Aquesta crema es pot servir en copes; es pot canviar el 
gust de la melmelada, i podeu decorar el conjunt amb nata 
muntada.

• 4 préssecs
• 2 plàtans
• 1 terrina de formatge fresc
• 5 cullerades de melmelada 
  de gerds
• 5 cullerades de sucre
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Ingredients:Elaboració:

Esther La Parra Garcia
Martorell

Compota amb iogurt

Rentareu i pelareu tota la fruita madura i, feta a trossos, la 
posareu en una olla. Per damunt hi escampareu quatre o 
cinc bones cullerades de sucre, el suc d’una llimona i una 
tasseta de cafè d’aigua. Això ha de coure 30 minuts a foc 
baix. Un cop haurà bullit, homogeneïtzareu la fruita, que 
triturareu amb una batedora fins que tot plegat prengui la 
consistència d’un puré i ho deixareu refredar a la nevera.

Per servir aquestes postres, fareu servir copes de gelat, que 
omplireu fins a la meitat amb la compota anterior i, l’altra 
meitat, amb mig iogurt natural per damunt. Decorareu les 
copes amb unes nous pelades damunt del iogurt.

• 1 kg de peres de la classe   
  conference o blanquilla
• 1 plàtan
• 2 pomes
• el suc d’1 llimona
• iogurt (mig per comensal)
• nous
• sucre
• aigua
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Ingredients:Elaboració:

Maria Matacas Alcaraz
Sant Adrià de Besòs

Taronges ‘Glòria’

Escapçareu les taronges i les buidareu, i de la polpa que 
n’haureu tret, en fareu suc, triturant-la. Amb aquest suc heu 
de barrejar els ous, la farina de blat de moro i el sucre i tot 
plegat ho fareu coure a foc fluix fins que s’espesseeixi. 

Ho deixareu refredar i, un cop fred, n’omplireu les taronges 
buidades, que decorareu amb nata i una guinda al cim.

• 6 taronges
• 300 g de sucre
• 3 ous
• 2 cullerades de farina de blat  
  de moro (maizena)
• 6 guindes
• nata
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Ingredients:Elaboració:

M. Teresa Miret Calaf
Vilafranca del Penedès

Préssecs de l’Ordal 
amb gelat de vainilla

Netegeu els préssecs de pell i pinyol, trossegeu-los, 
passeu-los per la batedora i deixeu-los en fresc. Peleu les 
avellanes i piqueu-les al morter o la picadora, però sense 
deixar-les gaire fines.

Presentació
En una copa de gelat o un bol petit, poseu una bola de gelat 
de vainilla, una bona mesura de préssec batut i decoreu-
ho amb un grapadet d’avellanes mòltes. Per donar-hi una 
mica més de color hi podeu afegir una cirera confitada o 
uns fideus de xocolata.

Per preparar aquests préssecs són molt indicats els de 
l’Ordal, que es cullen cap a mitjan juliol; l’avellana millor és 
la de Reus, però també es pot substituir amb una barreja de 
fruita seca trinxada (ametlles, pinyons, avellanes, nous).

• 1 kg de préssecs de l’Ordal   
  madurs de carn ben groga 
  (pes aproximat)
• gelat de vainilla
• avellanes torrades 
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Ingredients:Elaboració:

Antoni Pau Martí
Vilanova del Camí

Pastís de trufa 
al brandi 

Per fer la trufa, desfeu al bany maria la xocolata. A part, 
munteu la nata, barregeu-hi el sucre i ajunteu-ho amb la 
xocolata desfeta.

En un motllo desmuntable, poseu-hi un gruix de melindros, 
ruixeu-los amb el brandi i cobriu-los, fins a la meitat del 
motllo, amb un altre gruix de trufa. Poseu-hi al damunt un 
altre gruix de melindros, perfumeu-los amb brandi i acabeu 
d’omplir el motllo amb més trufa. Fiqueu el pastís sense 
desemmotllar al congelador i deixeu-l’hi almenys una hora, 
perquè agafi cos. Abans de servir-lo, desemmotlleu-lo i, 
per decorar-lo, escampeu-hi per damunt els encenalls de 
xocolata.

• 100 g de xocolata negra 
• ½ litre de nata per muntar
• 12 melindros
• 20 g d’encenalls de xocolata
• un raig de brandi 
• 50 g de sucre 
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Índex per receptes

• Conill amb cargols i bolets, 87
• Conill amb carxofes, 92
• Conill amb olives, 120
• Conill farcit de Casa Bram, 108
• Costelles de porc amb mel i patates 
  del bufet, 117
• Costelles de porc amb salsa 
  de taronja, 113
• Costella de porc d’Osona 
  amb cloïsses, 118
• Costelles dolces de porc, 99
• Crema d’espàrrecs amb cloïsses, 43
• Crema de cranc, 14
• Crema de préssecs i plàtans, 129
• Cuscús de bledes, 29
• Empanada de tonyina casolana, 51
• Emperador amb tàperes, 97
• Escudella d’oli, 56
• Espàrrecs de poble, 63
• Estofat de Gant, 94
• Farcellets de col, 31
• Figues esberlades, 127
• Filet de poltre encamisat, 109
• Filet de vedella amb mel de romaní, 105
• Filets de poltre amb albergínies, 53
• Flam de mató sense gluten, 125
• Flam de torró amb salsa de xocolata, 124
• Galtes de porc amb castanyes, 88
• Gambes d’Arenys amb suquet 
  de la iaia Angelina, 77
• Lassanya de carbassa, 96
• Lassanya de pollastre del Prat, 104
• Llibrets de fruita seca, 18
• Llom amb mel i mostassa, 79
• Llonzes de porc amb arròs i llenties, 89
• Lluç al forn amb salsa d’ametlles, 33
• Melós de vedella amb salsa 
  de bolets, 106
• “Migas” de la iaia Carmen, 62
• Mongetes del ganxet amb 
  botifarra negra, 37

• Albergínies farcides, 107
• Amanida d’espinacs i maduixes, 15
• Ànec amb taronja, 78
• Anxoves agredolces,61
• Arròs amb samfaina i botifarra negra, 19
• Bacallà de la iaia Maria Àngela Rosell, 86
• Barrejat de favetes, gambes i bolets, 26
• Blinis de patata amb botifarra negra,   
  gambes i puré de mongetes 
  del ganxet, 42
• Broqueta de seitó amb olives i ou 
  de guatlla, 30
• Bunyols de carbassó, 24
• Bunyols d’ous de verat, 72
• Calamars amb suc, 60
• Calamars farcits, 95
• Canelons arrebossats, 69
• Canelons de carxofa, 17
• Els cargols de l’àvia Lola, 28
• Carpaccio de carbassó, 73
• Carxofes calentes a la vinagreta 
  de vinagre blanc, 13
• Carxofes del Baix Llobregat a la meva   
  manera, 35
• Carxofes del Prat farcides amb peus 
  de porc i pernil, 47
• Carxofes de Sant Boi farcides 
  i gratinades, 54
• Carxofes gratinades farcides de pernil   
  ibèric, 21
• Cassoleta de sardines, 74
• Cigronets de l’Alt Anoia amb sípia, 40
• Cigrons amb bacallà, 115
• Cigrons amb bacallà de quaresma, 102
• Coca de cireres (clafoutis), 126
• Coca de recapte, 45
• Coca de tomàquet de Sant Feliu, 59
• Coca de verdures, 55
• Coca de verdures i botifarra 
  de terregada, 66
• Compota amb iogurt, 130
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• Musclos amb cervesa negra, 25
• Nevadets d’albergínia, 49
• Ous farcits amb botifarra del perol 
  i moixernons, 68
• Pasqualina d’espinacs, 27
• Pasta en fregit d’anxoves, 111
• Pastís d’ametlla amb maduixetes 
  d’Arenys de Munt, 123
• Pastís de carbassó i albergínia, 57
• Pastís de muntanya, 81
• Pastís de poma i maduixes de 
  la Vallalta, 122
• Pastís de raïm d’Alella, 128
• Pastís de trufa al brandi, 133
• Patates de Prades estofades, 20
• Paté d’albergínia i tonyina, 16
• Pebrots del piquillo farcits, 48
• Penques de bleda amb salsa, 23
• Penques de bleda farcides amb pernil   
  dolç amb crema de formatge manxec, 38
• Peus de porc a la catalana, 119
• Peus de porc amb beixamel, 82
• Peus de porc amb cargols a l’estil del 
  xic de Cal Raiu, 101
• Pits de pollastre farcits, 116
• Pollastre amb carxofes, 112
• Pollastre amb figues i espècies, 81
• Pollastre amb taronja i llimona, 98
• Pollastre amb salsa d’ametlles, 103
• Pollastre de pagès amb samfaina, 110
• Pollastre Misae, 84
• Pop amb patates i allioli negat, 100
• Popets amb patates esqueixades 
  i allioli, 71
• ‘Present’ de porc amb delícies 
  del bosc, 93
• Préssecs de Calanda amb espàrrecs, 36
• Préssecs de l’Ordal amb gelat 
  de vainilla, 132
• Púding de patata i carn al forn, 52
• Rap sitgetà, 65

• Risotto de bolets, 58
• Rodó de patates i xai amb vi de Porto, 91
• Romanesco gratinat, 46
• ‘Ropa Vieja’, 32
• Rostit de pagès amb farcellets de 
  mel i mató, 90
• Salmó amb taronja, 39
• Saquets de Judes, 114
• Sardines al forn, 34
• Sardines en escabetx, 22
• Sardines farcides, 70
• Secrets d’Osona amb ratafia, 67
• Sopa de ceba confitada, 64
• Sopa de farigola, 44
• Suquet de bastina a la manera 
  de la Rosario, 76
• Taronges ‘Glòria’, 131
• Timbalet d’escalivada, 12
• Tonyina estofada amb vi negre, 85
• Tripa a la manera de l’àvia Dolors, 41
• Truita amb trampa, 50
• Vedella amb fricandó del Berguedà, 83
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Índex per municipis

• Abrera: 12, 13
• Arenys de Mar: 76, 77
• Arenys de Munt: 122, 123
• Argentona: 14, 15
• Badalona: 16, 17
• Badia del Vallès: 18, 124
• Barberà del Vallès: 19, 78
• Barcelona: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 79, 
  80, 81, 125
• Berga: 82, 83
• Caldes d’Estrac: 26, 84
• Calella: 27, 85
• Canet de Mar: 28, 86
• Castellar del Vallès: 29, 30
• Cerdanyola del Vallès: 31, 87
• Cornellà de Llobregat: 32, 88
• Esparreguera: 33, 126
• Esplugues de Llobregat: 34, 89
• Gavà: 35, 36
• Granollers: 37, 90
• L’Hospitalet de Llobregat: 38, 39, 91, 127
• Igualada: 40, 92
• La Llagosta: 93, 128
• Malgrat de Mar: 94, 129
• Manresa: 41, 95
• Martorell: 96, 130
• El Masnou: 42, 97
• Mataró: 43, 98

• Molins de Rei: 44, 99
• Mollet del Vallès: 45, 100
• Olesa de Montserrat: 101, 102
• Pallejà: 46, 103
• El Prat de Llobregat: 47, 104
• Premià de Dalt: 48, 105
• Premià de Mar: 49, 50
• Ripollet: 51, 106
• Rubí: 52, 107
• Sabadell: 108, 109
• Sant Adrià del Besòs: 53, 131
• Sant Boi de Llobregat: 54, 55
• Sant Celoni: 56, 110
• Sant Cugat del Vallès: 57, 58
• Sant Feliu del Llobregat: 59, 111
• Sant Joan Despí: 60, 112
• Sant Just Desvern: 61, 113
• Santa Coloma de Gramenet: 62, 63
• Santa Perpètua de Mogoda: 64, 114
• Sitges: 65, 115
• Terrassa: 66, 116
• Torelló: 67, 117
• Vic: 68, 118
• Viladecans: 69, 119
• Vilafranca del Penedès: 70, 132
• Vilanova del Camí: 71, 133
• Vilanova i la Geltrú: 72, 73
• Vilassar de Mar: 74, 120
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Mercats municipals participants
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Mercats municipals participants

Abrera: MM Abrera
Arenys de Mar: MM Arenys de Mar
Arenys de Munt: MM Arenys de Munt
Argentona: MM Argentona
Badalona: MM Morera - Pomar, MM Torner,  MM de Llefià, MM Maignon, MM Sant Roc,  
MM de la Salut
Badia del Vallès: MM Badia del Vallès
Barberà del Vallès: Mercat de l’Onze de Setembre
Barcelona: Mercat d’Horta, Mercat d’Hostafrancs, Mercat de Canyelles, Mercat de 
Ciutat Meridiana, Mercat de Felip II, Mercat de Fort Pienc, Mercat de Galvany, Mercat de 
Lesseps, Mercat de Núria, Mercat de la Mercè, Mercat de Marina (del Port), Mercat de 
Montserrat, Mercat de Provençals, Mercat de Sant Andreu, Mercat de Sant Antoni, Mercat 
de Sant Gervasi, Mercat de Sant Martí, Mercat de Santa Caterina, Mercat de Sants, 
Mercat de Sarrià, Mercat de Tres Torres, Mercat de Vallvidrera, Mercat de l’Abaceria 
Central, Mercat de l’Estrella, Mercat de la Barceloneta, Mercat de la Boqueria, Mercat 
de la Concepció, Mercat de la Llibertat, Mercat de la Sagrada Família, Mercat de la 
Trinitat, Mercat de la Unió (de Poblenou), Mercat de la Vall d’Hebron, Mercat de les Corts, 
Mercat del Besòs, Mercat del Bon Pastor, Mercat del Carmel, Mercat del Clot, Mercat del 
Guinardó, Mercat del Ninot
Berga: MM Berga
Caldes d’Estrac: MM Caldes d’Estrac
Calella: MM Calella
Canet de Mar: MM Canet de Mar
Castellar del Vallès: MM Castellar del Vallès
Cerdanyola del Vallès: Mercat de Serraparera, Mercat de les Fontetes
Cornellà del Llobregat: Sant Ildefons Mercat, MM de Marsans, MM del Centre
El Masnou: Mercat del Centre
El Prat de Llobregat: MM Prat de Llobregat
Esparreguera: MM Esparreguera
Esplugues de Llobregat: MM de can Vilaret, MM la Plana
Gavà: Mercagavà, Mercat del Centre
Granollers: Mercat de Sant Carles
L’Hospitalet de Llobregat:
Merca-2 Bellvitge, Mercat de Bellvitge, Mercat de Can Serra, Mercat de Collblanc, Mercat 
de Santa Eulàlia, Mercat de la Florida, Mercat del Centre, Mercat del Torrent Gornal, 
Igualada: MM La Masuca
La Llagosta: MM La Llagosta
Malgrat de Mar: MM Malgrat de Mar
Manresa: Mercat Puigmercadal
Martorell: MM de les Bòbiles
Mataró: Mercat Plaça de Cuba, Mercat de la Plaça Gran
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Molins de Rei: Mercat de Palau
Mollet del Vallès: MM Mollet del Vallès
Olesa de Montserrat: MM Olesa de Montserrat
Pallejà: MM Pallejà
Premià de Dalt: MM Premià de Dalt
Premià de Mar: MM de Sant Joan
Ripollet: MM Ripollet
Rubí: MM d’Abastaments
Sabadell: MM Els Merinals, Mercat Central, Mercat Campoamor, Mercat de Torre Romeu, 
Mercat de la Creu Alta
Sant Adrià de Besòs: MM d’Abastaments
Sant Boi de Llobregat: MM La Muntanyeta, Mercat de Sant Jordi, Mercat de Torre 
de la Vila
Sant Celoni: MM de Sant Martí
Sant Cugat del Vallès: MM Pere San, MM Torre Blanca
Sant Feliu de Llobregat: MM Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí: Mercat de Llevant (Les Planes), Mercat del Barri Antic
Sant Just Desvern: MM Sant Just Desvern
Santa Coloma de Gramenet: Mercat de Sagarra, Mercat del Fondo, 
Mercat del Sínguerlin
Santa Perpètua de Mogoda: MM Santa Perpètua de Mogoda
Sitges: MM Sitges
Terrassa: Mercat de la Independència, Mercat de Sant Pere
Torelló: MM Torelló
Vic: MM Vic
Viladecans: MM Viladecans
Vilafranca del Penedès: Mercat de Sant Salvador, Mercat de la Carn, Mercat de
la Pelegrina
Vilanova del Camí: Mercat de Sant Hilari
Vilanova i la Geltrú: Mercat del Centre, Mercat de Mar
Vilassar de Dalt: Mercat del Carme
Vilassar de Mar: Mercat de Sant Joan.
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Vídeos receptes
Suquet de bastina a la manera de la Rosario

Arròs amb samfaina i botifarra negra

Lassanya de pollastre del Prat

Mongetes del ganxet amb botifarra negra

Figues esberlades

Pastís de raïm d’Alella

Coca de verdures i botifarra de terregada

Costelles de porc amb mel i patates del bufet

Préssecs de l’Ordal amb gelat de vainilla

Bunyols d’ous de verat

Cassoleta de sardines

Pastís de trufa al brandi 

Carxofes gratinades farcides de pernil ibèric

Vedella amb fricandó del Berguedà

Tipus de cocció

Consells de cuina

Tipus de tall
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