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per a 4 persones

preparació:
Ratlleu el formatge i escalfeu la nata amb el pebre en un cassó al 
foc. Afegiu-hi el formatge ratllat i cuineu-ho durant tres minuts a 
foc mitjà sense deixar de remenar. 

Repartiu la barreja en gotets i reserveu-los.

Feu uns talls en forma de creu a la base dels cirerols. En un 
altre cassó, poseu-hi aigua a bullir i escaldeu els tomàquets uns 
segons. Peleu-los i reserveu-los. 

En els gotets que teníeu reservats, col·loqueu-hi un cirerol, una 
culleradeta d'olivada i una fulla d'alfàbrega.

Gotet de Formatge
ingredients:
120 g de formatge mescla curat
240 g de nata líquida per cuinar
4 cirerols

40 g d'olivada d'oliva negra
4 fulles d'alfàbrega fresca
Pebre negre
Oli d'oliva verge extra20 minuts

Aquest plat es pot 

fer amb qualsevol 

formatge curat que 

us agradi.



per a 2 persones
20 minuts

ingredients:
6 llagostins grans
4 talls prims de pernil ibèric
2 trossos de meló en forma 
de lingot de 50 g cadascun

Oli d'oliva
Julivert
1 culleradeta de pebre 
vermell de La Vera
Sal i pebre

preparació:
Peleu els llagostins crus, assaoneu-los i salteu-los breument en 
una paella amb un rajolí d'oli. Emboliqueu els llagostins amb els 
talls de pernil, poseu-los en un motlle apte per al forn i enforneu-
los amb el gratinador a màxima temperatura durant 10 minuts. 
Reserveu-los.

Salpebreu els lingots de meló, salteu-los en una paella amb una 
mica d'oli i reserveu-los. Afegiu el pebre vermell a l'oli i reserveu-ho.

Emplateu posant cada lingot de meló en un plat i els llagostins al 
voltant. Condimenteu-ho amb l'oli de pebre vermell i empolseu-
ho amb julivert picat.

Llagostins amb Meló i 
Pernil Ibèric

Podeu transformar 

aquest plat en una tapa 

posant un dau de meló 

amb un llagostí.



per a 4 persones
12 minuts + 

2 hores de repòs

ingredients:
250 g de formatge camembert
50 g de nata líquida per cuinar 
60 g de formatge d'untar natural
50 g d'ametlles torrades 

30 g de festucs pelats
30 g de pinyons
30 g de nous
1 motlle rectangular d'alumini

Torró de Formatge 
Camembert

Es pot servir 

acompanyat de rosques 

de pa i confitura al 

gust o gerds. 

preparació:
Poseu el formatge camembert i la nata en un cassó i cuineu-ho 
a foc lent evitant que la barreja bulli, fins que quedi una pasta 
homogènia. 

Barregeu la pasta obtinguda amb la fruita seca i el formatge d'untar 
i bateu-ho amb la batedora.

Tot seguit, poseu la barreja en el motlle i deixeu-la a la nevera un 
mínim de 2 hores.

Per emplatar, desemmotlleu el torró en un plat i guarniu-ho amb 
fruita seca.



per a 4 persones
15 minuts

Claveu uns bastonets 

a les boletes; semblaran 

piruletes.

preparació:
Modeleu cada porció de formatge de cabra pretallat fins a 
obtenir una pasta i feu-ne una boleta.

Arrebosseu la meitat de les boletes amb llavors de lli daurat i 
l'altra meitat amb llavors de xia.

Poseu cada una de les boletes en un motlle per a trufes.

Per emplatar, poseu les boletes amb els motlles en un plat, tot 
alternant una boleta de llavors de lli daurat amb una altra de 
llavors de xia. 

ingredients:
Formatge de cabra en rotlle 
pretallat
Llavors de xia

Llavors de lli daurat
Motlles per a trufes

Cruixent de Formatge 
de Cabra

Semillas

Torró de Formatge 
Camembert



per a 4 persones
20 minuts

ingredients:
8 llesques de pa torrat de 
panses
160 g de foie sencer

8 talls de pernil d'ànec
Melmelada de gerds
Ceba confitada

preparació:
Unteu quatre llesques de pa de panses amb melmelada de gerds 
i les altres quatre amb ceba confitada. Reserveu-les.

Tot seguit, talleu el foie amb molta cura en porcions d'1 cm de 
gruix.

Escalfeu la planxa i feu el foie tomba i tomba per temperar-lo. 
Reserveu-lo.

Emplateu en un plat de pissarra negra. Poseu-hi primer la llesca 
de pa de panses amb la melmelada o la ceba, seguidament el 
foie i, finalment, un tall de pernil d'ànec.

Assaoneu-ho al gust.

Empolseu-ho amb sal 

Maldon per potenciar 

el gust del foie. 

Canapè de foie i Pernil 
d'Ànec



per a 6 persones
30 minuts +  

6 hores de repòs

Tiramisú

Ho podeu preparar 

en un motlle gran com 

un pastís o en gotets 

individuals.

ingredients:
4 ous
8 cullerades de sucre
500 g de formatge mascarpone 
2 cullerades de licor d'ametlles 
(amaretto)

250 g de melindros
1 got d'aigua
2 sobres de cafè soluble
Cacau en pols i canyella
Gerds frescos
Menta per decorar

preparació:
Separeu les clares dels rovells. En un bol, bateu-hi els rovells amb el sucre 
fins a aconseguir un crema blanquinosa. Afegiu el mascarpone a la barreja 
anterior i torneu a batre fins a aconseguir un textura suau i homogènia. 
Bateu les clares a punt de neu fins que estiguin ben fermes i afegiu-les a 
la barreja de formatge i rovells, a poc a poc, amb una espàtula de goma. 
Dissoleu el cafè soluble en un got amb aigua i afegiu-hi el licor (podeu 
afegir-hi una cullerada més de sucre si us agrada molt dolç). Poseu-ho en 
un recipient pla per poder-hi banyar els melindros.
En un got, alterneu una capa de la crema de formatge mascarpone amb 
una capa de melindros banyats. Repetiu fins a omplir el got. La darrera capa 
ha de ser de crema. Tamiseu el cacau i la canyella per sobre i adorneu-ho 
amb els gerds i la menta.
Refredeu-ho a la nevera un mínim de 6 hores abans de servir-ho.




