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Llom rostit

amb soja, gingebre i mel
6 persones
60 minuts

per a

Preparació:

Ingredients:

2 peces de llom de porc
50 ml de salsa de soja
25 g de gingebre
Una cullerada sopera de mel
de romaní
1/2 kg de patates (papas)
3 pastanagues

2 remolatxes cuites
200 g de castanyes pelades
2 grans d'all
Farigola
Oli d'oliva
Pebre negre
Sal

El dia anterior, bateu la soja, el gingebre i la mel, i afegiu-ho a la carn per macerar-la
durant 24 hores.
Talleu les patates a grills; les pastanagues, a rodanxes amb pell, i les remolatxes,
a daus. Salpebreu-ho lleugerament i regueu-ho amb una mica d'oli. Poseuho tot, juntament amb les castanyes i els alls, en una safata de forn.
Retireu la carn de la maceració i afegiu-hi pebre molt i farigola. Poseu-la a
Afegiu
la safata del forn, amb les verdures i les patates.
mig got
Preescalfeu el forn a 150 º i rostiu-ho tot junt durant 45 minuts
de cervesa
aproximadament. Regueu la peça de carn amb el suc que va deixant anar.
al suc de la
Si es queda sense suc, afegiu-hi una mica d'aigua. Quan les patates agafin
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color, apagueu el forn.
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Talleu el llom a rodanxes i serviu-lo amb les patates, les verdures i una mica
i més tend
de suc.

Espatlla de xai

rostida amb salsa de tòfones
2/3 persones
100 minuts

per a

Ingredients:

1 espatlla de xai
25 g de tòfona
1 ceba
1 paquet de cibulet
50 g de mantega

Mitja copa de brandi
Aigua
Oli d'oliva
Pebre negre i sal
Patates (papas)

Preparació:
Preescalfeu el forn a 160 º.
Salpebreu l'espatlla i unteu-la amb una mica d'oli. Poseu-la al forn. Quan
es comenci a daurar, afegiu-hi un got d'aigua. Regueu-la amb el seu propi
suc cada 20 minuts, durant una hora i mitja aproximadament.
En una paella, afegiu-hi una mica d'oli i la meitat de la mantega. Ofegueuhi la ceba tallada ben petita. Quan es comenci a daurar, afegiu-hi la tòfona
tallada i el brandi. Espereu que l'alcohol es redueixi. Afegiu-hi el suc del xai
i la mantega restant, i reduïu-ho al gust.
Serviu l'espatlla amb la salsa pel damunt i empolseu-ho amb el cibulet tallat
molt fi.
Es pot acompanyar amb patates rostides.
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Pollastre de corral

amb gambots i ametlles
4/6 persones
40 minuts

per a

Ingredients:

1 pollastre de corral
3/4 gambots per persona
2 cebes
2 o 3 tomàquets madurs petits
3 o 4 grans d'all

50 g d'ametlles laminades
Pebre vermell dolç
20 g de julivert ben tallat
Brou de pollastre
Oli d'oliva
Pebre i sal

Preparació:
En una cassola amb oli, fregiu el pollastre trossejat juntament amb els alls.
Quan tot estigui daurat, traieu-ho i reserveu-ho per a més tard.
En el mateix oli, fregiu els gambots i retireu-los. Tot seguit, sofregiu les cebes
tallades ben petites. Quan es comencin a daurar, afegiu-hi els tomàquets
pelats i trossejats. Remeneu-ho sense parar fins que tot estigui ben
concentrat. Afegiu-hi una mica de pebre vermell dolç. Ha de quedar amb la
consistència d'una melmelada.
Quan el sofregit estigui a punt, afegiu-hi els trossos de pollastre i cobriu-ho
amb el brou (uns dos dits d'altura). Rectifiqueu-ho de sal i tapeu-ho. Coeuho a foc suau de 15 a 20 minuts.
Quan el pollastre ja estigui tendre emplateu-lo afegint-hi els gambots i les
làmines d'ametlla. Empolseu-ho amb una mica de julivert.

Consumiu el
pollastre l’end
d’elaborar-lo emà
afegiu-hi els gi
i les ametlles ambots
mateix dia de el
consumir-lo.

Tall rodó de vedella farcit

amb salsa de xampinyons i mostassa
4/6 persones
90 minuts

per a

Preparació:

Ingredients:

1 tall rodó de vedella farcit de
panses i pinyons
500 g de xampinyons laminats
500 g de pèsols
1 kg de pastanagues
1 pot de mostassa en gra

200 ml de vi blanc
25 g de julivert ben tallat
4 grans d'all
Sal, pebre negre i oli d'oliva

Preescalfeu el forn a 180 º.
Poseu la carn en una safata de forn, afegiu-hi un got d'aigua i rostiu-la durant 40 minuts. Afegiuhi el vi blanc i rostiu-la 25 minuts més a 160 º. Ha de quedar rostida per fora i rosada per dins.
Peleu i talleu les pastanagues en diagonal. Bulliu-les durant 5 minuts. Transcorregut aquest
temps, afegiu-hi els pèsols i cuineu-ho 10 minuts més. Escorreu-ho i reserveu-ho.
Per a la salsa: peleu els alls, talleu-los ben petits i daureu-los lleugerament en
una paella. Afegiu-hi els xampinyons tallats a trossets. Salteu-los i afegiu-hi una
culleradeta de mostassa al gust. Afegiu-hi el suc que ha deixat anar la carn.
Salpebreu-ho i cuineu-ho durant 5 minuts a foc suau. Si preferiu la salsa
molt fina, tritureu-la amb una batedora.
P repareu
Traieu la malla de la carn i talleu-la a rodanxes.
un brou
Poseu les pastanagues amb els pèsols i la salsa en una plata, la carn al
d'ossos de stir el
damunt i empolseu-ho amb una mica de julivert.
vedella per ro yarà

n
tall rodó; guar.
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Filet de porc

amb foie i puré de pastanaga
4/6 persones
50 minuts

per a

Preparació:

Ingredients:

2 filets de porc
1/2 kg de pastanagues
15 g de gingebre fresc
1 taronja
2 cebes tendres
1 bossa de brots tendres

50 g d'avellanes sense sal
50 g de mantega
1 paquet de foie-gras sencer d'ànec
100 ml de brou de pollastre
Oli d'oliva
Pebre blanc i sal

Peleu les pastanagues i talleu-les a rodanxes. Amb l'ajut d'un pelador, talleu 4 pells de taronja i uns
trossets de gingebre. Salpebreu-ho, regueu-ho amb una mica d'oli i coeu-ho al forn a 160 º durant
uns 35 minuts. Quan les pastanagues es comencin a daurar, traieu-ho tot del forn i tritureu-ho amb la
mantega i el brou de pollastre (a la batedora o en un vas americà).
Talleu les cebes tendres a quarts, passeu-les per la planxa per torrar-les lleugerament, afegiuhi una mica de sal i oli en cru i reserveu-ho.
Salpebreu els filets i cuineu-los sencers en una paella. Quan estiguin ben daurats
per totes bandes, afegiu-hi les cebes i acabeu de cuinar la carn entre uns 15 i 20
minuts aproximadament, a foc lent i amb la paella tapada. Deixeu que quedi rosada
per dins i daurada per fora.
P repareu l'aman
id
Feu una picada d’avellanes al morter. Talleu el foie-gras semicuit a daus. Feu unes
de brots amb sa a
tires molt fines de pell de taronja.
pebre molt, herb l,
Emplateu-ho posant una base de puré de pastanaga, uns trossos de filet tallat
oli i un bon raig es,
a rodanxes de 2 dits, al damunt les cebes i els daus de foie. Decoreu-ho amb
llimona. Guanyarde
els brots i les tires de pell de taronja, empolseu-ho amb la picada d'avellanes i
à
en frescor.
ruixeu-ho amb unes gotetes d'oli.

