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APERITIUS

Alvocat farcit de mozzarella i gules

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingredients

Preparació

2 alvocats
1 mozzarella fresca
18 olives negres (aprox.)
25 g de ruca
Suc de mitja llimona
250 g de gules
Oli d’oliva verge extra
Vinagre de xerès
Sal

1) Partiu els alvocats per la meitat,

Acompanyeu-ho
de...

Allegretto Alba

20 min

traieu-ne la polpa amb una cullera
i talleu-la a quadradets. Deixeu-los en
un recipient juntament amb els pinyols
i afegiu-hi el suc de mitja llimona perquè
no s'oxidin.

2) Talleu també la mozzarella a quadrats

i afegiu-los a l'alvocat, juntament amb
les olives senceres i unes fulles de ruca.

3) Fregiu les gules amb oli abundant.

Escorreu-les i barregeu-les amb els altres
ingredients.

4) Amaniu-ho amb oli, sal i vinagre, i farciu
la pell en forma de bol dels alvocats.

Vi semidolç, suau
i lleuger, amb tocs
afruitats.
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x4

7

Broquetes de camembert amb
cruixent de blat de moro i poma

Ingredients
• 1 formatge camembert
• 1 bossa de blat de moro
fregit, cruixent i tendre
• 1 poma vermella
• Broquetes
Acompanyeu-ho
de...
Secret del xef

La poma ha de ser sucosa
i de temporada. Les pomes
de pell vermella són ideals
per la seva textura:
fuji, gala, red
delicius...
8

Dulzze Verdejo
Beguda de baixa
graduació alcohòlica,
acidesa espurnejant i
dolçor delicada. Ideal per
a consumir-la sola o amb
aperitius, àpats lleugers
o postres.

Preparació

x4

10 min

1) Traieu la crosta del formatge i
talleu-lo a daus.

2) Tritureu el blat de moro fregit i poseu-lo
en un bol.

3) Arrebosseu els trossos de formatge
amb el blat de moro triturat.

4) Renteu la poma i talleu-la a daus de mida
similar. Deixeu-ne la pell.

5) Punxeu a la broqueta daus de poma

i de camembert, de manera alternada.
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Festival de boletes, rotlles i tastets

Boletes de formatge de cabra

Ingredients
• 1 formatge de cabra
en rotlle
• 1 paquet de còctel de 		
fruita deshidratada
• 3 cullerades soperes
de llet

Preparació

x4

15 min

1) Piqueu el còctel de fruita deshidratada
i reserveu-lo en un bol.

2) Barregeu en un recipient el formatge

de cabra en rotlle amb la llet. Deixeu-ho
refredar una hora.

3) Passat aquest temps, feu boletes amb les
Acompanyeu-ho
de...

mans i arrebosseu-les
amb la picada de fruita deshidratada,
fins que quedin ben rodones.

Lambrusco rosat
Fresc i afruitat.
Ideal per a aperitius,
amanides, pasta i
pizzes.
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Rotlles de pernil dolç farcits

•
•
•
•
•
•
•
•

Tastets farcits de formatge

Ingredients

Preparació

4 talls de pernil dolç
20 g de canonges
20 g de ruca
1 dotzena de cirerols
10 g de cacauets torrats
90 ml d'oli d'oliva verge extra
Sal
30 ml de vinagre de vi blanc

1) Piqueu els cacauets. Poseu-los en un bol i

x4

15 min

afegiu-hi oli, vinagre i una mica de sal.

2) En un altre bol, poseu-hi els canonges,

la ruca i els cirerols tallats a quadrats.
Amaniu-ho tot amb la vinagreta de cacauet.

3) Farciu els talls de pernil amb la barreja i

doneu-los forma de rotlle. Un cop farcits,
poseu-los en una safata i decoreu-ho al gust.
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Ingredients
• 1 dotzena de cirerols o tomàquets
kumato petits
• 1 dotzena de grans de raïm negre
i una altra de raïm blanc,
sense pinyol
• 1 dotzena de dàtils
• 100 de cadascun dels
formatges següents:
- mascarpone
- crema de camembert
- crema suau
- formatge d'untar de salmó
- formatge d'untar fines herbes

Preparació

x4

15 min

1) Cirerols: partiu-los per la meitat i

farciu-los dels formatges d'untar de salmó
o de fines herbes, per separat.

2) Raïm negre: feu un tall lateral als grans
de raïm i, amb l’ajuda d'una cullereta,
farciu-los de formatge suau.

3) Raïm blanc: igual que el negre, però amb
formatge mascarpone.

4) Dàtils: feu un tall lateral als dàtils (sense
pinyol) i, amb l’ajuda d'una cullereta,
farciu-los de crema de camembert.
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Formatge de cabra al forn
amb mel, romaní i chutney verd

Ingredients

Preparació

1) Preescalfeu el forn a 200 ºC.

•
•
•
•

2) Poseu el formatge en un recipient

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per evitar que el formatge
es desfaci al forn,
poseu-lo en un
recipient com més
estret millor.
14

30 min

Per al formatge al forn
2 formatges de cabra en rotlle
Romaní fresc
1 cullerada de mel líquida
1 xapata de pa de vidre

refractari. Aboqueu-hi la mel per
sobre i unes fulles de romaní fresc.
Coeu-lo 12 minuts al forn.

3) Per al chutney verd: barregeu tots

Per al chutney verd

Secret del xef

x 4-6

els ingredients en una batedora i
serviu en una salsera.

25 g de coriandre fresc
10 g de menta fresca
2 grans d'all
10 g de gingebre fresc
100 ml de llet de coco
2 cullerades soperes de suc de llimona
1 cullerada sopera de llavors de sèsam
1 culleradeta de mantega
½ culleradeta de comí molt
½ culleradeta de sal

4) Poseu pa al forn durant uns minuts,
perquè es torri lleugerament.

5) Es menja untant el pa amb una

rodanxa de formatge i posant-hi el
chutney per sobre.

15

Torrades de formatge brie amb pernil
i de foie-gras amb pera

16

17

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 pans de vidre
1 formatge brie
150 g de pernil d’engreix ibèric
150 g de xampinyons
Mig pebrot verd
Cibulet
1 bloc de foie-gras d'ànec
1 pera conferència
Melmelades de figa, tomàquet i albercoc
Pebre negre amb molinet
Sal en escates
Oli d'oliva verge extra

Preparació

x4

15 min

Torrada de formatge brie amb pernil,
xampinyons i pebrot
1) Amb només una cullerada d'oli, ofegueu els xampinyons

laminats i el pebrot verd tallat molt fi, per separat. Salpebreu-los.

2) Torreu una mica les llesques de pa abans de muntar-les.

Poseu-hi primer els xampinyons i el pebrot, després una
porció de formatge sobre la qual heu d’empolsar cibulet picat i,
finalment, un tall de pernil d’engreix ibèric.
Si la voleu calenta: preescalfeu el gratinador del forn a
200 ºC i poseu-hi les llesques de pa amb les porcions de
formatge damunt, fins que es fongui. Un cop fora del forn,
empolseu-hi el cibulet picat i poseu-hi un tall de pernil.

Torrada de foie-gras amb pera
1) Poseu una làmina fina de pera conferència i una altra de
foie-gras damunt de la torrada de pa cruixent.

2) Empolseu-hi lleugerament sal en escates i remateu amb un toc

de melmelada: de tomàquet, de figa i d'albercoc, cadascuna per
separat.
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PEIXOS I
MARISCOS

Broqueta de gambots amb salsa satai
SALSA SATAI

Bulliu la llet de coco
amb 3 cullerades de
crema de cacauet
i una mica
de curri.

Ingredients
• 1 dotzena de gambots
• 3 cullerades soperes de crema 		
de cacauet
• 15 g d'anacards
• Coriandre
• 1 culleradeta de curri en pols
• 1 llauna de llet de coco
• 100 g de mongetes verdes
• 1 pastanaga
• 150 g de bròcoli
• 4 broquetes
• Sal
• Oli d'oliva verge extra

22

Preparació

x4

25 min

1) Netegeu les verdures i talleu-les a bastonets.
2) Netegeu els gambots i punxeu-los en

4 broquetes. Afegiu-hi sal i salteu-los
lleugerament en una paella ben calenta.
Reserveu-los.

3) A la mateixa paella, amb una mica d'oli,

salteu-hi les verdures tallades durant uns
7 minuts, afegiu-hi 2 cullerades de salsa
satai i cuineu-ho tot 2 minuts més.

4) Emplateu posant de base les verdures,

la resta de la salsa i, damunt, les broquetes
de gambots. Empolseu-hi una mica
d’anacards i coriandre picats.

23

Musclos amb salsa

•
•
•
•
•
•
•

Ingredients

Preparació

1 kg de musclos frescos
100 ml de vi blanc
4 grans d'all
2 bitxos de Caiena
Oli d'oliva verge extra
Salsa de tomàquet estil casolà
Julivert

1) Renteu els musclos i traieu-ne les barbes.

20 min

2) Poseu l'oli a temperar, tireu-hi els bitxos

picats i els alls tallats sense que es daurin
massa. Poseu-hi els musclos i afegiu-hi el vi
blanc i després la salsa de tomàquet.

3) Deixeu que els musclos s'obrin bé,

empolseu-hi julivert picat i serviu-los.

Acompanyeu-ho
de...

Secret del xef

Si piqueu els bitxos,
en potenciareu
l’efecte picant.
Si els tireu sencers,
se suavitza molt
la picantor.

El Pescaíto
Vi afruitat, lleuger
i suau.

24

x4
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Salmó amb mostassa
Secret del xef

Si en el moment de servir
la salsa la voleu més
lleugera, afegiu-hi una
mica de llet fins que
aconseguiu la textura
desitjada.

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 lloms de salmó
Oli d'oliva verge extra
300 ml de nata per cuinar
2 o 3 cullerades soperes de
mostassa antiga
1 ceba
1 gra d'all
Llet (opcional)
Sal
Pebre negre amb molinet
200 g d'espinacs
Acompanyeu-ho
de...

Abadía Mantrús
Vi Rueda verdejo,
amb intensitat
aromàtica alta i amb
tocs frescos
i de fruites.
26

Preparació

x4

30 min

1) Salpebreu els lloms de salmó i cuineu-los
(al forn o a la planxa) amb un rajolí d'oli,
sense que es facin massa.

2) Mentrestant, ofegueu la ceba tallada

molt fina. Un cop feta, afegiu-hi la nata
i 2 o 3 cullerades de mostassa antiga,
segons la intensitat de gust que vulgueu.
Feu-ho bullir.

3) Poseu l'all picat en una paella amb una mica
d'oli. Quan es comenci a daurar, afegiu-hi
els espinacs i una mica de sal. Salteu-ho
durant 2 minuts.

4) Munteu el plat amb el llom de salmó,

la salsa per damunt i els espinacs saltats
a un costat.
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Llagostins amb vi blanc

Secret del xef

Com més olorós sigui
el vi blanc que trieu
per a la preparació,
més aromes
n'obtindreu.

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•

20 llagostins
Coriandre
Suc de mitja llimona
½ got de vi blanc
2 cullerades de salsa d'ostres
2 grans d'all
1 bitxo de Caiena
Oli d'oliva verge extra

Acompanyeu-ho
de...

Preparació

20 min

1) En una paella, fregiu-hi els alls laminats
molt fins amb una cullerada d'oli
i afegiu-hi un bitxo. A continuació,
sofregiu lleugerament els llagostins
al mateix recipient.

2) En una altra paella, poseu-hi el mig got de
vi blanc, juntament amb dues cullerades
soperes de salsa d'ostres i el suc de mitja
llimona. Deixeu-ho reduir.

3) Serviu-ho cobrint els llagostins amb la salsa
reduïda i empolseu-hi coriandre picat.

Indómito
Vi de raïm chardonnay,
amb gust intens i
afruitat.

28

x4
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Pop rostit amb pebre vermell i llimona
Secret del xef

El pop ha de quedar
tou per dins
i cruixent per fora:
foc molt alt
i el temps just.

Ingredients
• 500 g de pop cuit (una pota
gran per persona)
• 3 grans d'all
• Oli d'oliva verge extra
• 4 culleradetes de pebre
vermell dolç
• Suc de mitja llimona
• Coriandre
• Sal

Preparació

x4

15 min

1) Talleu les potes en trossos grans.
2) En una planxa ben calenta, poseu-hi un

rajolí d'oli i sofregiu els trossos de pop fins
que s'enrosseixin, girant-los freqüentment,
a foc alt.

3) Retireu-los i barregeu-los en una safata amb
l’amaniment.

Per a l’amaniment
Barregeu el pebre vermell dolç amb 3 grans
d'all picats, el suc de mitja llimona, 6 cullerades
d'oli d'oliva, sal i força coriandre picat.

30
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Temps de cocció
del marisc
		

MINUTS

SAL (3)

Cloïsses ................................... 3-4 (2)...................45 g
Escopinyes............................... 3 (2).......................45 g
Musclos .................................... 3-5 (2)................... —
Llagostí mitjà
Llagostí gran

..................... 1-2.......................50 g

(1)

...................... 2-3.......................50 g

(1)

Llamàntol mitjà
Llamàntol gran

.................. 20.........................60 g

(1)

.................. 25-30..................60 g

(1)

Cossos i boques ................... 6...........................50 g
Llagosta

............................... 20.........................60 g

(1)

Bou de mar mitjà................... 18.........................60 g
Bou de mar gran ................... 20.........................60 g
Nècora mitjana....................... 5...........................60 g
Nècora gran ............................ 6-7.......................60 g
Cabra de mar mitjana ......... 15.........................60 g
Cabra de mar gran .............. 18.........................60 g
(1) Un cop cuit, poseu ràpidament en un recipient amb aigua molt freda
(si és possible amb glaçons) i afegiu-hi la sal.
(2) Coeu al vapor amb mig dit d’aigua. A mesura que es va obrint, retireu.
(Hi podeu posar unes fulles de llorer al gust).
(3) Grams per litre d’aigua. Una cullerada sopera equival a entre 15 i 20 g de sal,
aproximadament.

CARNS

Filet de porc amb xampinyons,
romaní i reducció de cava

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 filet de porc
200 g de xampinyons laminats
3 patates
1 ceba
4 grans d'all
10 g de julivert fresc
2 branques de romaní fresc
1 got de cava semisec
10 g de mantega
Sal en escates
Mescla de pebres
Oli d'oliva verge extra
Acompanyeu-ho
de...

Abadía Mantrús
criança

Preparació

20 min

1) Netegeu la carn i talleu-la a rodanxes de

2 dits. Marqueu-les en una paella i
daureu-les per cada banda. Reserveu-les.

2) A la mateixa paella, afegiu-hi una mica d'oli
i ofegueu-hi la ceba i l'all fins que es torrin
lleugerament.

3) Bulliu les patates uns 20 minuts per a la
guarnició.

4) Afegiu-hi els xampinyons i salteu-ho

una mica. Afegiu-hi el cava i el romaní,
i reduïu-ho. Poseu-hi la carn i cuineu-ho
durant 5 minuts, a foc lent.

5) Serviu-ho sobre patates bullides i
empolseu-hi julivert.

Vi negre Ribera del
Duero de raïm ull de
llebre, amb 12 mesos
de criança en bota.
Intens, sec, estructurat i
saborós.
36

x4
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Espatlla de xai al forn amb salsa de tòfones

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 espatlla de xai
1 pot de salsa de tòfones
6 xampinyons
½ ceba petita
1 gra d'all
Pell de taronja
½ copa de porto
Sal en escates
Pebre blanc
Oli d'oliva verge extra

Preparació

Vi negre Rioja de raïm ull
de llebre, amb
24 mesos de bota.
El resultat d'una selecció
de vinyes i raïms amb
una elaboració artesanal
acurada.
38

1 h i 40 min

1) Preescalfeu el forn a 180 ºC.
2) Unteu la carn lleugerament amb el gra

d'all. Salpebreu-la i cuineu-la durant una
hora i mitja, més o menys. Regueu-la amb
el seu suc i afegiu-hi un got d'aigua, si cal.

3) En una paella amb poc oli, ofegueu-hi la

ceba picada fins que es dauri. Afegiu-hi
una mica de ratlladura de pell de taronja
i el porto. Deixeu que l'alcohol s'evapori
i afegiu-hi una mica del suc del rostit i el
pot de salsa de tòfones.

Acompanyeu-ho
de...

Arteso reserva

x4

4) Serviu-ho amb la salsa i els xampinyons
saltats.
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Polleta díndia amb fruita seca,
puré de castanyes i escalunyes glacejades

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•

1 polleta díndia
Sal
10 g de mantega
1 gra d'all
½ got de porto
1 dotzena d'escalunyes
3 cullerades soperes de
vinagre de Mòdena
• Aigua mineral
• 1 branqueta de romaní

Per al farciment
• 100 g de col arrissada
• 10 g de julivert
• 250 g carn picada de porc
• 75 g de pa blanc
• 1 ou
• Un rajolí de llet
• Una mica de canyella
• Una mica de pell de llimona
40

•
•
•
•

Per al puré de castanyes
• 150 g de castanyes
• 200-250 ml de llet
• 10 g de mantega

20 g de pinyons ibèrics
50 g de castanyes
50 g de festucs
Oli d'oliva verge extra
41

Preparació

x 6-8

3h

1) Macereu la polleta díndia la nit anterior: en un bol, unteu-la
amb un gra d'all, mantega, sal i un raig de porto.

2) Preescalfeu el forn a 180 ºC.
3) Escaldeu 100 g de col arrissada en aigua bullent durant
15 minuts. Guardeu l'aigua i poseu-hi la branqueta de
romaní.

4) Per al farciment: desfeu el pa blanc amb llet. Un cop
		

escorregut, barregeu-lo amb la carn picada, un ou, una mica
de canyella, una mica de sal, ratlladura de pell de llimona,
la col trossejada i julivert molt picat.

5) Sofregiu els pinyons, les castanyes i els festucs molt poc,
		

perquè agafin color. Piqueu-ne la meitat i reserveu-la.
L'altra meitat, poseu-la al farciment.

6) Farciu la polleta díndia i tanqueu-la amb agulla i fil.
		

Poseu-la al forn.

7) Regueu la polleta díndia amb la resta de porto i el mig got

d'aigua infusionada amb romaní. Deixeu-la al forn de dues
hores i mitja a tres, en funció de la mida. Cada mitja hora,
gireu-la i hidrateu-la amb el suc que anirà deixant anar o
amb una cullerada d'aigua.

8) Barregeu les escalunyes amb el vinagre de Mòdena. A mitja

cocció de la polleta díndia (1 hora), afegiu les escalunyes pels
costats de la peça.

9) Per al puré de castanyes, coeu a foc lent 150 g de castanyes
amb 200 ml de llet i 10 g de mantega, durant mitja hora.
Després, bateu-ho tot i corregiu-ho de sal i de llet per
aconseguir la textura que més us agradi.

10) Un cop feta la polleta díndia, empolseu-hi
la fruita seca triturada i gratineu perquè
es dauri.

11) Serviu la polleta díndia al centre de

la taula i acompanyeu-la del puré i les
escalunyes.

42

Secret del xef

Cobriu la punta de
les cuixes de la polleta
díndia amb paper
d'alumini perquè no
es cremin.
43

Garrí rostit amb tomàquets
i fines herbes

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Secret del xef

Punxeu la pell del garrí,
saleu-lo i deixeu-lo
reposar unes 2 hores
abans de començar a
cuinar-lo.
44

Mig garrí
200 g de cirerols en branca
Herbes provençals
Suc de mitja llimona
Cibulet
100 g d'enciam iceberg
Sal
Oli d'oliva verge extra
1 got d'aigua mineral

Preparació

x4

2 h i 10 min

1) Preescalfeu el forn a 180 ºC i poseu la carn

a rostir. Afegiu-hi el got d'aigua perquè creï
vapor i quedi més sucosa. Cuineu-la durant
2 hores.

2) Banyeu els cirerols lleugerament amb oli

d'oliva i empolseu-hi les herbes provençals.
Més tard rostiu-los al forn durant
15 minuts.

3) Per amanir l’enciam, prepareu una vinagreta
amb el suc de mitja llimona, cibulet molt
picat i dues cullerades d'oli d'oliva.

4) Serviu el garrí en una safata amb els
tomàquets i l'enciam.
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Filet de vedella amb foie,
ceba cruixent i vi dolç

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 filet de vedella
1 rodanxa de foie
1 got de moscatell o vi dolç
75 g de ceba fregida cruixent
Cibulet
25 g de mantega
Sal en escates
Pebre negre amb molinet
Oli d'oliva verge extra
Acompanyeu-ho
de...

Secret del xef

Condado
de Teón criança

Traieu la peça de
la nevera unes 2 hores
abans de cuinar-la.
A temperatura ambient
es farà més
sucosa.

Preparació

25 min

1) Escalfeu una paella amb una cullerada d'oli

i rostiu-hi el filet 5 minuts per cada costat, a
foc mitjà.

2) Un cop rostit, poseu el filet en un plat,
salpebreu-lo i cobriu-lo amb paper
d'alumini.

3) A la mateixa paella, poseu-hi la mantega i
el moscatell. Deixeu-ho reduir i afegiu-hi
el cibulet picat, sal i pebre.

4) Munteu una font amb el filet sencer,

banyeu-lo amb la salsa i coroneu-lo amb
el foie i la ceba cruixent.

Vi negre Ribera del Duero,
de raïm ull de llebre,
amb 12 mesos de bota.
Gust de fruita madura i
fusta que perdura en boca.
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