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per a 4 persones
1 hora 30 min

Tall rodó amb Vi Negre sobre 
Verdures de Temporada

Les verdures que 

acompanyen poden ser 

al gust de cadascú,  

com ara uns pebrots  

de Padrón.

ingredients:
1 tall rodó de vedella
4 talls de pernil serrà
1 ceba
1 pebrot vermell i 1 pebrot verd
1 pastanaga
250 cl de vi negre
Suc d'1 taronja

Oli d'oliva
Sal, pebre i orenga
1 manat d'espàrrecs
Bolets al gust o xampinyons
Uns cirerols
2 patates i 1 carbassó
1 pastilla de brou de carn
1 got de brou de carn

preparació:
Sofregiu la ceba tallada en una paella amb una mica d'oli d'oliva. Afegiu-
hi el pebrot vermell, el pebrot verd i la pastanaga, tallats a quadrets. 
Afegiu-hi sal i ofegueu-ho uns minuts. Després afegiu-hi el vi negre, el 
suc de la taronja i una mica d'orenga. Reduïu-ho i reserveu-ho.
Obriu la carn de vedella per la meitat sense arribar a separar-la 
totalment, com un llibret. Farciu-la amb el pernil serrà i enrotlleu-la 
sobre si mateixa per tancar-la, de manera que no surti el farciment; 
feu servir escuradents. Salpebreu-la i marqueu-la per totes les cares 
en una paella amb una mica d'oli d'oliva. Tritureu a la batedora la 
salsa que havíeu preparat amb anterioritat. Poseu el tall rodó en una 
safata de forn, regueu-lo amb la salsa i cuineu-lo a 200 ºC durant uns 
20 minuts, segons la mida de la carn. Si es queda sense salsa a la 
meitat de la cocció, regueu-lo amb brou de carn. Talleu els espàrrecs, 
el carbassó, els bolets, els cirerols i les patates, i feu-los a la planxa 
amb una mica de sal. Serviu la vedella amb la salsa i les verdures.



per a 4 persones
4 hores

preparació:
Assaoneu la polleta díndia per dins i per fora, i regueu-la 
amb una mica de vi negre. Amb una xeringa, injecteu-li una 
reducció de dues cullerades de mantega amb brandi i deixeu 
que maceri 12 h.
D'altra banda, prepareu el farciment: sofregiu amb oli d'oliva 
les prunes seques, que prèviament haureu deixat en remull. 
Afegiu pinyons a la paella i salpebreu. Tireu-hi una mica de 
julivert i afegiu-hi ½ cullerada de canyella en pols, un rajolí 
de vi negre, bacó trossejat, el pernil i les salsitxes. Deixeu-ho 
al foc uns minuts i retireu-ho. Reserveu la polleta díndia fins 
l’endemà i farciu-la. Cosiu-la amb fil de cuinar i poseu-la en 
una safata de forn. 
Salpebreu-la de nou i afegiu-hi una mica d'orenga, llorer i 
ceba pelada, però sense partir. Cobriu-ho amb paper per al 
forn i deixeu que es rosteixi fins que salti la vàlvula de cocció.

Polleta Díndia Farcida

Serviu la 

carn trinxada 

acompanyada del 

farciment.

ingredients:
1 polleta díndia  
1 ceba 
100 ml de brandi
Mantega  i oli d'oliva
Llorer, orenga, pebre i sal

per al farciment:
Prunes seques i pinyons
100 ml de vi negre
100 g de pernil
5 salsitxes i bacó
Canyella i julivert

Tall rodó amb Vi Negre sobre 
Verdures de Temporada

Oli d'oliva
Sal, pebre i orenga
1 manat d'espàrrecs
Bolets al gust o xampinyons
Uns cirerols
2 patates i 1 carbassó
1 pastilla de brou de carn
1 got de brou de carn



per a 4 persones
60 minuts

ingredients:
Una cuixa o espatlla de xai
4-5 grans d'all
300 ml de vi blanc
300 ml d'aigua
150 ml d'oli d'oliva verge 

Sal
Pebre negre mòlt
Orenga
Farigola
Romaní 

Xai al Forn

Queda perfecte 

acompanyat d’unes 

patates de pobre.

preparació:
Preescalfeu el forn a 180 ºC.

Preparació de la peça: salpebreu bé la cuixa o l’espatlla de xai per 
totes bandes i poseu-la en una safata metàl·lica de forn.

Preparació de l’amaniment: en un recipient barregeu els alls pelats, 
el vi blanc, l'oli, l'aigua, l’orenga, la farigola i el romaní al gust, fins 
a obtenir una barreja homogènia.

Aboqueu la meitat del amaniment damunt la cuixa o l’espatlla.

Enforneu-ho de 20 a 25 minuts per cada banda. Quan li doneu 
la volta, aboqueu-hi la resta de l'amaniment perquè el sabor es 
reparteixi.



per a 4 persones
3 hores

Garrí rostit

Descongeleu el garrí  

a la nevera, dins  

del seu envàs  

original, durant  

48 hores.

ingredients:
Un garrí
1/4 de litre d'oli d'oliva
60 g de llard
1 got de vi blanc
 

Suc d'una llimona 
Pebre blanc
Llorer 
Sal

preparació:
Abans de cuinar el garrí, deixeu-lo unes quatre hores en l'adob 
que haureu elaborat amb un ¼ de litre d'oli, el suc d'una llimona, 
una mica de pebre blanc mòlt i una fulla de llorer tallada. 

Transcorregut aquest temps, retireu l'adob i eixugueu el garrí 
amb un drap sec.

Afegiu-hi una mica de sal al gust, regueu-lo amb el llard fos i tapeu-
li les orelles i la cua amb paper d'alumini perquè no es cremin.

Poseu el garrí al forn a 160 ºC durant 2 hores perquè es rosteixi 
lentament. Regueu-lo amb el seu suc cada 15 minuts.

Passat aquest temps, afegiu-hi un got de vi blanc i torneu-lo a 
posar al forn uns 30 minuts més fins que estigui ben daurat.



per a 4 persones
3 hores

Llom rostit a la Sal  
amb Pinya
ingredients:
1 tros de llom de porc
(1 kg aproximadament)
1 got de vi blanc
1 got d'aigua
 

1/2 ceba
Oli d'oliva
Julivert
Sal en escates
1 pinya
Pebre

Si voleu un toc dolç 

extra, podeu fer servir 

pinya amb el seu suc.

preparació:
En una paella amb oli d'oliva, sofregiu la ceba, pelada i tallada en 
trossos grans, fins que s’enrosseixi.

Talleu les racions de llom i marqueu-les a la paella per totes dues 
cares; la carn ha de quedar rosada per dins.

Retireu-les del foc, salpebreu-les i afegiu-hi una mica de julivert picat.

Poseu la carn en una safata de forn, juntament amb la pell de la 
pinya, i regueu-ho amb vi blanc.

Poseu-ho al forn a 180 ºC, uns 10 minuts.

Feu les rodanxes de pinya a la planxa fins que agafin un color daurat.

Talleu les racions i emplateu-les juntament amb les rodanxes de pinya.



Llom rostit a la Sal  
amb Pinya

per a 4 persones
60 minuts

preparació:
Peleu la poma i talleu-la a rodanxes no massa gruixudes.

Poseu la mantega i el sucre en una paella. Afegiu-hi les rodanxes 
de poma i salteu-les durant uns minuts, fins que perdin la 
rigidesa.

D'altra banda, salpebreu el filet, marqueu-lo per les dues cares 
en una paella ben calenta i deixeu-lo reposar. 

Poseu el filet al forn fins que tingui el punt desitjat. 

Per acabar, talleu un tros de filet d'uns 200 g i emplateu-lo 
acompanyat d'una cullerada de poma caramel·litzada.

Filet de Porc amb Poma  
Caramel·litzada

El podeu acompanyar 

amb poma fresca 

tallada a tires  

molt fines.

ingredients:
1 filet de porc
1 poma verda
4 cullerades soperes de sucre

100 g de mantega
Oli d'oliva
Sal i pebre




