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Festes

Perles de mozzarella

en tempura amb pesto vermell i tonyina
5/6 persones
20 minuts

per a

Ingredients:

1 pot de pesto rosso
1 pot de perles de mozzarella
1 llauna de tonyina
1/2 pot de pinyons

Alfàbrega
Cibulet
Oli d'oliva

Preparació:
Per a la tempura: amb l'ajut d'una vareta, barregeu la farina preparada amb l'aigua i
una mica de sal. Quan no hi hagi grumolls, deixeu-la reposar uns 10 minuts.
Escalfeu oli d'oliva abundant a 180 º. Escorreu les perles de mozzarella, enfarineu-les
lleugerament, submergiu-les en la tempura i poseu-les a l'oli calent d’una en una
fins que es daurin suaument.
Daureu els pinyons en una paella amb una mica d'oli.
Escalfeu el pesto en una olla.
Decoreu-ho
Munteu el plat posant una mica de pesto a la base, les perles, uns trossos
am
tr
ossos de cibu b
de tonyina i pinyons.
let

sencer entre le
s
perles.

Amanida de pernil d'ànec
i cecina
4/6 persones
20 minuts

per a

Ingredients:

50 g de pernil d'ànec
100 g de cecina
1 pera
50 g de sucre
1 tros de formatge Grana Padano
Nous pelades

Avellanes sense sal
Brots tendres
Oli d'oliva
Vinagre de xerès
Pebre
Sal

Preparació:
Peleu la pera i talleu-la a grills. Caramel·litzeu els grills de pera empolsant-los amb una mica de sucre i
posant-los al forn a màxima potència durant uns minuts.
Torreu les avellanes i les nous lleugerament trossejades en una paella, amb una mica d'oli i sal.
Amaniu els brots tendres amb oli, sal, pebre i una mica de vinagre de xerès.
Afegiu els brots tendres al plat, la cecina i el pernil d'ànec a trossets, i els grills de pera caramel·litzada.
Empolseu-ho amb la fruita seca i el formatge Grana Padano ratllat.

Crema de formatge
mascarpone
4 persones
25 minuts

per a

Ingredients:

1 terrina de 500 g de
formatge mascarpone
50 g de sucre
25 ml d’amaretto
4 clares d'ou

1 poma verda
1 poma vermella
1 formatge de cabra en rotlle
1 paquet d'ametlla laminada
1 codonyat

Preparació:
En un bol gran munteu les clares a punt de neu amb el sucre. Afegiu-hi el
mascarpone i, finalment, l’amaretto. Barregeu-ho tot i reserveu-ho a la nevera.
Talleu a dauets la poma verda, la vermella i el formatge de cabra en rotlle.
Feu boles de codonyat amb una cullera de gelat.
Poseu una mica de crema de mascarpone en un got ample, afegiu-hi unes boles
de codonyat, poma vermella i verda i el formatge de cabra; així successivament
fins a crear diverses capes. Acabeu amb les làmines d'ametlla pel damunt i
decoreu-ho amb uns grills de poma.

Torreu les amet
lle
laminades al forns
fins que es dauri
n
lleugerament.

Tàrtar de tomàquet i mozzarella
arrebossada amb cereals
2/3 persones
25 minuts

per a

Ingredients:

1 mozzarella
2 tomàquets vermells
1 safata de salmó marinat
25 g de farina
1 ou
50 g de cereals

1 llimona
Farigola
Alfàbrega fresca
Oli d'oliva suau
Pebre blanc
Sal

Preparació:
Peleu els tomàquets i talleu-los a dauets. Deixeu-los escórrer en un colador.
Per a la maionesa d'alfàbrega: feu bullir aigua en un cassó i afegiu-hi les fulles
d'alfàbrega 15 segons. Refredeu-les i escorreu-les. Bateu ½ litre d'oli d'oliva i
les fulles d'alfàbrega, i coleu l'oli. Munteu la maionesa amb l'ou, una mica de
llimona, sal i l'oli d'alfàbrega.
Arrebosseu la mozzarella amb farina, ou batut i els cereals triturats.
Fregiu-ho en oli abundant.
També
Amaniu el tomàquet amb oli, sal, pebre blanc i farigola.
podeu fer nesa
Poseu a la base el tomàquet trossejat, uns talls de salmó, la mozzarella
servir la maior untar
arrebossada i una mica de maionesa d'alfàbrega. Decoreu-ho amb unes
d'alfàbrega pe de pa
fulles d'alfàbrega fresca.
unes llesques

torrat.

Torrades de verdures rostides
amb llom embotit
4/5 persones
30 minuts

per a

Ingredients:

Pa llescat
1 formatge de cabra en rotlle
1 carbassó
1 albergínia
1 ceba

1 tros de llom embotit
Cibulet
Orenga
Oli d'oliva
Pebre
Sal

Preparació:
Talleu la ceba, el carbassó i l'albergínia a rodanxes.
Passeu totes les verdures per la planxa.
Talleu el tros de llom a rodanxes tan fines com sigui possible. Poseu-les al
microones 2 minuts (o 8/10 minuts al forn) perquè s'assequin i quedin cruixents.
Torreu les llesques de pa.
Poseu damunt d'una llesca de pa torrat una rodanxa de ceba, una altra
d'albergínia i una altra de carbassó. Afegiu-hi una mica de sal, pebre molt
i orenga.
Remateu-ho amb una rodanxa de formatge de cabra amb més orenga i
gratineu-ho al forn.
Traieu-ho del forn quan el formatge es comenci a daurar. Afegiu-hi el cruixent
de llom i una mica de cibulet tallat.

Poseu l'alberg
uns minuts en ínia
prèviament pesal
r
estovar-la.

