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per a 8 persones

preparació:
Peleu i piqueu les escalunyes, i poseu-les a sofregir. Tot seguit, 
afegiu-hi els bolets. Seguiu enrossint fins que quedi tot ben 
sofregit.
A continuació, incorporeu-hi els gambots pelats, salpebreu-ho al 
gust i removeu a foc lent.
Deixeu que redueixi una mica el suc que deixa anar i afegiu-hi la 
nata; quan estigui calent, flamegeu-ho tot amb el whisky i deixeu 
que redueixi.
Afegiu-hi el pebre vermell dolç per potenciar el color vermellós 
que el gambot aporta a la nata.
Ompliu els vol-au-vents i decoreu-los amb els ous.

Vol-au-vents farcits de 
Gambots amb Bolets

És preferible omplir 

els vol-au-vents 

en el moment de 

servir perquè quedin 

cruixents.

ingredients:
24 gambots
2 escalunyes o ceba vermella
250 g de bolets cultivats
Whisky 
Nata per cuinar

8 vol-au-vents
Sal i pebre
Pebre vermell dolç
Oli d'oliva
Ous de peix o succedani de 
caviar vermell 

30-45 minuts



per a 4 persones
1 hora 20 minuts

ingredients:
12 gambots
3 cullerades d'oli d'oliva
Suc de mitja llimona
Ratlladura de mitja llimona
2 grans d'all picats

Julivert 
Sal i pebre negre acabat de 
moldre
1 culleradeta de sucre
1 culleradeta de pebre vermell 
dolç

preparació:
Peleu els gambots deixant-ne la punta de la cua i reserveu-los a 
la nevera (feu un petit tall per treure l'intestí del gambot i evitar 
possibles restes de sorra).
Per preparar la marinada, poseu en un bol l'oli d'oliva, el suc de 
llimona, la ratlladura de llimona, els alls picats, el julivert picat, la 
sal, el pebre, una culleradeta de sucre i una culleradeta de pebre 
vermell dolç. Barregeu-ho tot molt bé.
Afegiu els gambots pelats a la marinada. Cobriu-ho amb plàstic 
transparent i deixeu-ho macerar a la nevera durant 1 hora.
Passat aquest temps, enfileu els gambots a les broquetes i feu-les 
a la planxa durant 2 minuts, afegint-hi una mica de la marinada.

Gambots marinats

Si afegiu bitxo 

i salsa de soja 

a la marinada 

aconseguireu un 

toc oriental.



per a 4 persones
60 minuts

ingredients:
4 lloms de lluç
12 gambots
1 ceba

2 pastanagues
1 got de vi blanc
1 got de brou de peix
Oli i sal

Lluç amb Salsa de  
Gambot

S’hi pot afegir farina 

de blat o de blat de 

moro per obtenir una 

salsa més espessa.

preparació:
Peleu els gambots i reserveu-ne els caps i les closques. 

Escalfeu l'oli en una cassola; afegiu-hi la ceba i la pastanaga 
tallades a trossets i sofregiu-ho. Un cop sofregit, afegiu-hi els 
caps i les closques dels gambots i feu-ho tot junt. Afegiu-hi el got 
de vi (espereu uns minuts perquè s'evapori l'alcohol) i després el 
got de brou de peix. Deixeu-ho coure uns 25 minuts a foc lent. 
Després passeu-ho tot per la batedora i pel colador xinès.

En una altra paella, feu els lloms de lluç tomba i tomba per segellar-
los i salteu les cues dels gambots que heu pelat. Reserveu-ho.

Finalment, poseu els lloms amb els gambots i la salsa en una 
cassola i deixeu-ho coure (sense que arribi a bullir) durant 5 
minuts.



2 pastanagues
1 got de vi blanc
1 got de brou de peix
Oli i sal

per a 6 persones
25 minuts

ingredients:
1 rap de 2 kg
250 g de gambes pelades
500 g de cloïssa japonesa
Crema de marisc de 
llamàntol i gambes

2 ous
Farina per arrebossar
Oli d'oliva
3 grans d'all
Sal 

Si afegiu patata al 

guisat aconseguireu 

un plat rodó.

preparació:
Prepareu el rap: separeu-ne el cap de la cua i traieu-li l'os. 
Reserveu el cap i l'os per al brou i talleu el llom a rodanxes. 
Netegeu les cloïsses amb aigua i sal durant uns minuts perquè 
deixin anar la sorra.

Coeu el cap juntament amb l'os; afegiu-hi un raig d'oli d'oliva 
i una mica de sal. Un cop cuit, coleu-ho i coeu les gambes en 
aquest brou. Feu les cloïsses al vapor.

Passeu el rap per la farina i l'ou. Fregiu-lo amb els grans d'all 
picats en oli abundant i ben calent.

Finalment, poseu en una cassola el rap arrebossat amb les 
cloïsses i les gambes, i acompanyeu-lo de la crema de marisc. 
Escalfeu-ho tot durant 2 minuts i serviu.

Rap amb Cloïsses i 
Gambes



per a 4 persones
2 hores

Pop a l’estil Lagareiro

Decoreu-ho amb 

julivert picat per 

donar al plat un toc 

de color i frescor.

ingredients:
1 pop cru (2- 2,5 kg)
Patates petites per bullir
1 ceba
2 fulles de llorer

Julivert picat
All picat
Sal  
Oli d'oliva verge extra

preparació:
Poseu les patates senceres i amb pell en aigua ja bullint només 
amb sal i coeu-les durant 20 minuts. Un cop cuites, espereu que 
es refredin una mica. Colpegeu-les per trencar-les, sense arribar a 
aixafar-les, i reserveu-les.
Mentrestant poseu el pop a coure en una altra olla, amb 2 fulles 
de llorer, sal i una ceba mitjana sencera; quan la ceba es comença 
a desfer, el pop ja és cuit (1 hora i 15 minuts aproximadament).
Deixeu refredar el pop; separeu-ne les potes del cap (deixeu les 
potes senceres) i poseu-ho tot en una safata per al forn. Afegiu-hi 
les patates, el julivert i els alls picats, i un bon raig d'oli d'oliva 
verge extra. 
Poseu-ho al forn ja calent a 180 º i cuineu-ho durant 20 minuts.



(1) Coeu al vapor 

amb un dit d’aigua. 

A mida que es va 

obrint, retireu.

* Per coure el marisc, poseu-lo en aigua freda si està viu i en aigua bullint si no ho està.

* El temps de cocció es 

compta des que l'aigua 

arrenca el bull; si el 

marisc no està viu, des 

que l’aigua torna a 

arrencar el bull després 

de posar-hi el marisc.

* Un cop cuit, poseu-

lo ràpidament en un 

recipient amb aigua 

molt freda (si és 

possible amb gel).

En coure el marisc podeu afegir-hi unes fulles de llorer.

(2) Grams per litre d’aigua. Una cullerada sopera equival a entre 15 i 20 g de sal aproximadament.

  Minuts  sal(2) 

Cloïsses 3-4(1) 45 g

Escopinyes 3(1) 45 g 

Cargolins 5 60 g

Caragols de punxes 8 30 g

Musclos 3-5(1) 45 g

Percebes 1 70 g

Pop 10-12 60 g

Cossos/boques petits * 2-3 45 g

Cossos/boques grans * 6-7 60 g

Escamarlà gran/gegant * 2 i 1/2 60 g

Escamarlà petit/mitjà * 1 i 1/2 60 g

Gamba* 1 50 g

Llagostí gran* 2-3 50 g

  Minuts  sal(2)

Llagostí mitjà* 1-2 50 g

Llamàntol mitjà* 20 60 g

Llamàntol gran* 25-30 60 g

Bou de mar mitjà* 18 60 g

Bou de mar gran* 20 60 g

Cabra de mar mitjana* 15 60 g

Cabra de mar gran* 18 60 g  

Nècora mitjana* 5 60 g

Nècora gran* 6-7 60 g

Llagosta mitjana* 20 60 g

Llagosta gran* 30 60 g

Crancs* 5-6 45 g

Temps de cocció del 
marisc




