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H
i ha poques presentacions que donin 
tan bon resultat i siguin tan apetitoses 
com unes fustes variades amb uns 
bons embotits ibèrics i formatges. 

Poden funcionar per a un pica-pica informal, 
però també per a trobades especials com un 
dinar o un sopar de Nadal. Per preparar la fusta 
d’embotits ibèrics, és aconsellable deixar els 
productes en un lloc fresc i sec durant uns 
minuts per degustar-los millor. Per als amants 
de les fustes de formatges que busqueu el 
contrast de gustos, us recomanem consumir 
els formatges de menys a més intensitat. Tant 
l’embotit ibèric com els formatges combinen a la 
perfecció amb fruita seca o bastonets de pa.

Capritxos de 
Formatge amb 

Confitura de Codony

Formatge Brie 
amb Nabius

Dàtils sense 
pinyol

Puntes de pa 
de Jerez

Tastets de 
Papaia

Nou natural 
pelada

Formatge 
Gorgonzola

Formatge crema 
Brie amb Tòfona

Dàtils 
amb Bacó

Pernil d’Engreix 
Ibèric

 

Llonganissa 
d’Engreix Ibèrica

Llom d’Engreix 
Ibèric

Xoriço d’Engreix 
Ibèric

Panses 
sultanes

Ametlla natural 
sense pell

Puntes de pa 
de Jerez

Fusta d’embotits ibèrics  Fusta de formatges

Formatge en Rotlle 
amb Ametlla i Mel

Formatge Vell 
Torrat 

Pa amb 
panses 

Paté amb Tòfona 
i Nabius

1

2

3
4 5

6

7

8

1

5

2

6

3

7

4

8

5 6 7

Camembert 
amb Tòfona

1 2 3 4

12 139 10 118

1

2

3
4

13

5

6

7

10

12

11

8

9

Llista d’anar a comprar Llista d’anar a comprar
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Vol-au-vent de 
salmó i mascarpone
Pas 1  Farciu els vol-au-vents amb el 
formatge mascarpone.

Pas 2  Poseu-hi a sobre un tallet de 
salmó fumat.

Pas 3  Coroneu-ho amb cibulet 
acabat de picar.

12 Vol-au-vents 
petits

Formatge 
Mascarpone

Salmó fumat

Cibulet

Pa amb panses, 
gorgonzola i pera
Pas 1  Unteu el pa amb panses amb 
el formatge gorgonzola.

Pas 2  Partiu la pera per la meitat, 
traieu-ne les llavors i talleu-la en 
bastons.

Pas 3  Poseu els bastons damunt de 
cada pa untat amb gorgonzola. 

12 u. de Pa 
amb panses 

75 g de Formatge 
Gorgonzola

1 Pera 
conferència

8 Torradetes 
de blat

Foie-gras 
d’ànec

Melmelada 
de Figues

Sal en 
escates

Torradeta amb 
tall de foie-gras
Pas 1  Talleu el bloc de foie-gras per 
la banda estreta, en làmines de mig 
dit.

Pas 2  Poseu el foie-gras damunt la 
torradeta de blat.

Pas 3  Empolseu una mica de sal en 
escates sobre el foie-gras.

Pas 4  Acabeu la torradeta amb 
melmelada de figues.

persones minuts
4 30
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Llista d’anar a comprar Llista d’anar a comprar Llista d’anar a comprar

Selecció de mossos
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Broqueta de gambes  
amb bacó i salsa còctel

Pas 1  Peleu les gambes i reserveu-
ne els caps.

Pas 2  Enrotlleu la carn de cada 
gamba amb la meitat d’un tall de 
bacó.

Pas 3  Enfileu 3 peces de gamba 
amb bacó per cada broqueta.

Pas 4  En una paella amb poc oli, 
enrossiu-hi els grans d’all laminats i 
els bitxos de Caiena sencers.

Pas 5  Salpebreu-ho lleugerament.

Pas 6  Fregiu les broquetes pels dos 
costats, a foc viu. Retireu-les.

Pas 7  Al mateix oli, ofegueu-hi els 
caps de les gambes i ruixeu-los amb 
el vi blanc. Reduïu fins que s’evapori 
l’alcohol i coleu aquest suc.

Pas 8  Emplateu-ho, ruixeu les 
broquetes amb el suc i serviu-les 
immediatament. Poseu la salsa 
còctel en una salsera.

Preparació

Si cuineu els bitxos 
de Caiena sencers, 
aconseguireu un plat amb 
un gust menys picant.

Secret 
del xef

12 Gambes 
argentines

2 Bitxos de 
Caiena

Pebre negre amb 
molinet

6 talls de 
Bacó

½ got de 
Vi blanc

Salsa Còctel

2 grans 
d’All

Sal 
en escates

Oli d’Oliva 
verge extra

persones minuts
4 15

E
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Llista d’anar a comprar
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Cassoletes  
amb ou de 
guatlla...

... i gules amb allada

Pas 1  Talleu els grans d’all en làmines 
fines.

Pas 2  Escalfeu una paella amb una 
mica d’oli i enrossiu-hi els alls. 
Afegiu-hi un bitxo i, tot seguit, les 
gules. Remeneu fins que estiguin ben 
calentes. Reserveu-les.

Pas 3  Fregiu els ous en una altra 
paella, gairebé sense oli.

Pas 4  Farciu les cassoletes amb les 
gules i coroneu-ho amb els ous de 
guatlla ferrats.

... formatge brie 
i anxoves
Pas 1  Poseu una anxova en cercle 
dins de la cassoleta.

Pas 2  Farciu el cercle de l’anxova 
amb el formatge brie tallat ben fi.

Pas 3  Coroneu-ho amb 1 ou de 
guatlla ferrat.

... tonyina i formatge 
brie amb tòfona

150 g de 
Formatge Brie 4 Anxoves

4 Cassoletes

4 Ous de 
Guatlla

4 Cassoletes

4 Ous de 
Guatlla

4 Cassoletes 125 g 
de Gules

4 Ous de 
Guatlla

Oli 
d’Oliva 
verge 
extra

1 Bitxo de 
Caiena

Pas 1 En un bol, poseu-hi la tonyina 
tallada a dauets, salpebreu-la, 
espremeu-hi el suc de la llima, 
cobriu-la amb oli d’oliva i afegiu-hi 
la salsa de soja juntament amb totes 
les herbes (orenga, farigola i romaní).

Pas 2 Deixeu-ho macerar una mitja 
hora (si no us agrada molt cru, 
macereu-ho fins a 2 hores).

Pas 3 Traieu la tonyina de l’adob, 
netegeu-la de totes les herbes, 
afegiu-hi unes llavors de sèsam 
torrat lleugerament en una paella i 
poseu-la a la base de les cassoletes.

Pas 4 Damunt la tonyina, poseu-hi la 
crema de formatge brie amb tòfona 
i, a sobre, una mica més de tonyina.

Pas 5 Coroneu-ho amb l’ou de 
guatlla salpebrat.

Pas 6 Poseu les cassoletes al forn, 
prèviament escalfat a 200 oC, fins 
que l’ou es cuini. No més de 4 
minuts.

Formatge Brie 
amb Tòfona

100 g de Tonyina 
refrigerada

Oli d’Oliva 
verge extra 

picual

1 culleradeta 
de Salsa de 

Soja

Sal grossa

Llavors de 
Sèsam

Orenga

RomaníFarigola

2 grans 
d’All

1 Llima

Pebre negre 
amb molinet

persones minuts
4 40
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Llista d’anar a comprar

Llista d’anar a comprar

Llista d’anar a comprar



Llista d’anar a comprar

ı 15  14 ı

Pop en tempura
amb maionesa de pebre vermell

Pas 1  Trossegeu les potes del pop 
en porcions d’uns 3-4 cm de gruix.

Pas 2  En un bol, barregeu-hi la 
farina amb el rovell d’ou i una mica 
de sal.

Pas 3  Afegiu la cervesa (o aigua 
amb gas, com més freda, millor) 
al bol i remeneu fins a obtenir una 
pasta fluida i sense grumolls.

Pas 4  Poseu al foc una paella 
profunda amb oli d’oliva abundant.

Pas 5  Passeu els trossos de pop 
per la pasta i fregiu-los a foc 
mitjà-alt.

Pas 6  Un cop fregits, traieu-los i 
poseu-los sobre paper absorbent.

Pas 7  Barregeu la maionesa amb 
el pebre vermell dolç.

Pas 8  Acompanyeu el pop en 
tempura amb la maionesa de 
pebre vermell i empolseu-la de 
cibulet picat molt fi.

Preparació

La clau d’una bona 
tempura és arrebossar bé 
les peces amb la pasta de 
farina i fregir-les en l’oli a 
la temperatura adequada, 
de mitjana a alta: 180 oC.

Secret 
del xef

1 safata de 
Pop cuit

1 culleradeta de 
Pebre vermell 

de La Vera  
dolç

150 g de 
Maionesa 

Sal grossa

130 g de 
Farina de blat

1 rovell 
d’Ou

Oli d’Oliva verge 
extra

1 got de 
Cervesa suau 

Cibulet

persones minuts
4 30
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Principals
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Rotlle farcit sobre pasta  
de full cruixent amb mostassa 
antiga i compota de poma

Pas 5  Emplateu posant la pasta de 
full a la base, un parell de cullerades 
de compota sobre la pasta i un o 
dos talls del rotlle farcit al damunt.

PER A LA COMPOTA DE POMA

Pas 1  Peleu les pomes, talleu-les 
en quarts, traieu-ne les llavors i 
talleu cada quart en tres.

Pas 2  En una cassola, escalfeu-
hi la mantega, incorporeu-hi les 
pomes trossejades i empolseu-hi 
el sucre.

Pas 3  Ofegueu-ho fins a obtenir 
un puré granulat. Empolseu-hi 
una mica de canyella en pols i 
barregeu enèrgicament.

Pas 1  Poseu el rotlle farcit en una 
safata de forn amb una mica d’oli i 
un rajolí de vi blanc. Feu-lo a 180 oC 
durant 1 hora, aproximadament, fins 
que agafi un color ros. Reserveu-ho.

Pas 2  Per a la pasta de full, 
punxeu la làmina de massa amb 
una forquilla. Així s’evita que 
pugi i s’obté una textura cruixent. 
Empolseu-hi una mica de sucre.

Pas 3  Coeu la massa al forn a 
180 oC durant 15 minuts sobre una 
safata amb paper de forn. Ha de 
quedar rossa (de color de blat) i 
cruixent. Deixeu-la refredar i talleu-
la amb un ganivet de serra a la mida 
de les peces que vulgueu.

Pas 4  Quan el rotlle hagi perdut la 
forta escalfor de rostir-lo, poseu un 
fil de mostassa antiga sobre la peça 
de carn, untant-la amb cura. Talleu a 
rodanxes d’1 cm, aproximadament.

Preparació

Controleu la temperatura 
al centre del rotlle  
punxant amb una agulla 
metàl·lica. En treure-la, no 
ha d’estar tèbia ni gaire 
calenta a la punta, sinó 
lleugerament calenta.

Secret 
del xef

Rotlle de 
Vedella farcit

1 massa de Pasta 
de full

1 got de 
Vi blanc

4 Pomes 
Golden

100 g de 
Mantega

1 cullerada 
de Mostassa 

antiga

Canyella 
en pols

P
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100 g de Sucre

Oli d’Oliva 
verge extra 

picual

persones hores
4 1:30

Llista d’anar a comprar
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Filet de porc 
amb verdures escalivades 
i melmelada de pebrot

Pas 1  En una paella àmplia, 
marqueu-hi la peça de filet 
salpebrada per totes les cares, fins 
que quedi ben rossa.

Pas 2  Un cop marcat i enrossit el 
filet, poseu-lo al forn per rostir-lo 
a 130 oC durant 20 minuts. Un cop 
passat aquest temps, reserveu-lo 
uns 10 minuts fora del forn abans 
de servir-lo.

Pas 3  Renteu les verdures i talleu-
les: el pebrot a tires, l’albergínia 
i el carabassó en bastons i els 
espàrrecs per la meitat. Deixeu els 
cirerols sencers.

.

Pas 4  Escaliveu les verdures, 
salpebrades, a la mateixa paella on 
heu marcat el filet, amb una mica 
més d’oli, fins que s’enrosseixin bé 
per totes les cares.

Pas 5  Poseu les verdures al fons 
del plat, damunt la carn tallada a 
medallons grans i coroneu-ho amb 
una mica de melmelada de pebrot 
i cibulet picat.

Preparació

Talleu les porcions del filet en el 
moment de servir-les. D’aquesta 
manera, s’evita que es perdin els 
sucs de la carn i que la peça es 
ressequi.

Secret 
del xef

1 Filet 
de Porc

1 Carabassó

1 Pebrot vermell

1 Albergínia

Melmelada 
de Pebrot

Oli d’Oliva verge 
extra picual

Pebre negre 
amb molinet 

Sal grossa

12 CirerolsCibulet

12 Espàrrecs 
fins

persones minuts
4 30

P
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Llista d’anar a comprar
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Garrí rostit  
amb préssec en almívar 
i fruites vermelles

Pas 1  Unteu el mig garrí amb 
all i poseu-lo a la safata de forn. 
Feu alguns talls a la pell amb el 
ganivet. Afegiu-hi l’almívar de la 
llauna de préssec i l’oli d’oliva. 

Pas 2  Afegiu-hi farigola, orenga 
i romaní, pebre negre acabat de 
moldre, sal i les pells de la llimona 
i de la taronja, després d’haver-ne 
eliminat la part blanca perquè no 
amargui.

Pas 3  Tapeu la safata amb paper 
d’alumini.

Pas 4  Escalfeu el forn a una 
temperatura de 120 oC i poseu-hi 
la safata. Deixeu-ho coure unes 4 
hores. Retireu el paper d’alumini i 
afegiu-hi la fulla de llorer. Apugeu 
la temperatura a 180 oC i deixeu-ho 
mitja hora més al forn, fins que el 
garrí s’enrosseixi.

Pas 5  Apagueu el forn i aboqueu 
els sucs de la cocció (sense el 
llorer) al got del robot o en una 
batedora de cuina. Tritureu-ho fins 
a obtenir una salsa.

Pas 6  Afegiu a la safata els 
préssecs tallats en grills i fruites 
vermelles al gust. Torneu a posar la 
safata al forn i deixeu-ho de 10 a 15 
minuts amb la calor residual.

Pas 7  Emplateu-ho posant 2 
cullerades de salsa a cada plat, 
els grills de préssec, les fruites 
vermelles i el garrí amb la pell cap 
amunt.

Preparació

Tots els elements del plat 
han d’estar calents, però 
no en excés, les fruites 
vermelles han de mantenir 
una bona textura i la pell 
del garrí ha d’estar torrada 
i cruixent.

Secret 
del xef

1 pot de Préssec 
en almívar

½ Taronja

½ Garrí

½ Llimona

Orenga

Fruites 
vermelles

Romaní

All

Farigola

Pebre negre 
amb molinet

Oli d’Oliva 
verge extra

1 fulla de 
Llorer

Sal grossa

persones hores
4 4:30
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Llista d’anar a comprar
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Espatlla de xai 
amb mel, espinacs 
i puré de moniato

Pas 1  Assaoneu l’espatlla amb sal, 
pebre negre acabat de moldre, llard i 
1 gra d’all amb la pell. Feu massatges 
a la carn per impregnar-la bé.

Pas 2  Feu-ho al forn a 150 oC, 
durant una hora i mitja.

Pas 3  Gireu la peça diverses 
vegades durant la cocció i afegiu-
hi aigua i vi en diverses tandes per 
anar mullant-la i que acabi sucosa. 
Si cal, afegiu-hi més aigua per 
obtenir els sucs. A la meitat de la 
cocció, incorporeu-hi la resta dels 
grans d’all sencers, sense pelar, i 
el llorer.

Pas 4  Passat aquest temps, apugeu 
la temperatura a 200 oC, pinteu 
l’espatlla per la part més carnosa 
amb una pinzellada lleugera de mel 
i espereu que s’enrosseixi suaument 
(uns 8-10 minuts).

Pas 5  Emplateu cada ració amb 
el puré de moniato i una guarnició 
d’espinacs saltats.

Preparació

Salteu els espinacs en una paella 
amb un rajolí d’oli i 1 gra d’all que heu 
d’enrossir abans. Salteu-los menys 
d’1 minut i poc abans de servir.

Secret 
del xef

1 Espatlla 
de Xai

Mel de 
romaní

50 cl 
de Vi blanc

50 cl 
d’Aigua

100 g 
d’Espinacs

5 grans 
d’All

100 g de 
Llard

½ kg de Moniatos

Pebre negre 
amb molinet

Sal grossa

20 g de 
Mantega

1 fulla de Llorer 

persones hores
2 1:45

P
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PER AL PURÉ DE MONIATO

Pas 1  Coeu els moniatos pelats i 
tallats a rodanxes gruixudes.

Pas 2  Tritureu-ho amb batedora o 
passapuré, i poseu-ho al punt de sal 
i pebre.

Pas 3  Barregeu-ho amb la mantega 
fins a obtenir la textura que vulgueu.
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10 g de 
Julivert

Lluç al vapor
amb verdures i salsa 
d’herbes aromàtiques  

PER A LA SALSA D’HERBES

Pas 1  Escaldeu les herbes (julivert, 
menta i espinacs) i les rodanxes 
fines de gingebre fresc pelat en 
aigua bullent, tot just 5 segons.

Pas 2  Refredeu-ho en aigua 
amb gel immediatament. Un cop 
fred, escorreu-ho, eixugueu-ho i 
congeleu-ho tot. Reserveu-ho per a 
més endavant. 

PER AL LLUÇ AMB VERDURES   

Pas 3  En una olla, poseu-hi aigua 
amb sal, uns grans de pebre negre 
i 1 cullerada d’oli d’oliva. 
Feu-ho bullir.

Pas 4  Afegiu-hi les verdures 
(pastanaga, ceba dolça, porro, 
carabassó i api), que prèviament 
haureu tallat a la juliana gruixuda, 
i coeu-les al dente (uns 2 minuts). 
Retireu les verdures i mantingueu-
les calentes. Reserveu l’aigua de la 
cocció.

Preparació
Pas 5  Per cuinar el lluç, poseu una 
vaporadora sobre la mateixa olla amb 
aigua. Intenteu mantenir el màxim 
aïllament del producte per facilitar la 
cocció al vapor. Poseu-hi els lloms de 
lluç salpebrats (d’uns 200 g cadascun), 
tapeu-los i coeu-los 4-5 minuts, 
aproximadament.

PASSOS FINALS PER A LA SALSA                                    
D’HERBES

Pas 6  En una cassola amb una mica 
d’oli d’oliva, ofegueu-hi el gra d’all picat 
i les escalunyes picades.

Pas 7  Afegiu-hi el vi blanc i mig got de 
l’aigua amb què s’han fet les verdures 
i el lluç. Reduïu-ho fins a deixar 
solament mig got d’aquest nou brou.

Pas 8  En una batedora (de got, 
si pot ser), poseu-hi el nou brou 
reduït i afegiu-hi una mica de suc de 
llimona, la mantega, les herbes verdes 
congelades i un rajolí d’oli. Tritureu-ho i 
rectifiqueu-ho de sal.

Pas 9  Serviu-ho en un plat fondo amb 
la salsa verda al fons, les verdures a 
sobre i el lluç al damunt. Decoreu-ho 
amb un rajolí d’oli cru.

Si no disposeu de 
vaporadora, reixetes o 
estris per cuinar al vapor, 
podeu coure el lluç 
directament en aigua 
assaonada durant uns 3 
minuts.

Secret 
del xef

4 lloms 
de Lluç

2 Escalunyes

1 gra d’All

10 g de 
Menta

1 Ceba 
dolça

100 g de 
Mantega

1 Llimona

30 g 
d’Espinacs

3 rodanxes de 
Gingebre

250 g de 
Carabassó

1 Porro

Oli d’Oliva verge 
extra picual Sal grossa

1 branca d’Api

1 Pastanaga

½ got de 
Vi blanc

Pebre negre 
amb molinet

persones minuts
4 40

P
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Llista d’anar a comprar
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Pebre negre 
amb molinet

28 ı

Pas 1  Prepareu les orades sense 
cap i sense espines, en forma de 
llibret amb pell. Reserveu-ne el 
cap i les espines.

Pas 2  Sofregiu les gambes i 
peleu-les quan temperin.

Pas 3  En una olla, ofegueu-hi els 
caps i la pell de les gambes, els 
caps i les espines de les orades, 
juntament amb la part verda 
del porro, el vi blanc, sal i pebre 
negre acabat de moldre.

Pas 4  Quan s’evapori l’alcohol, 
cobriu-ho amb aigua i feu-ho 
bullir 15 minuts a foc suau amb la 
fulla de llorer.

Pas 5  Coleu el brou i reserveu-lo.

Pas 6  En una safata de forn, 
feu-hi un llit amb les patates 
tallades a làmines i la pastanaga 
en bastons. Salpebreu-les i 
ruixeu-les amb oli i una mica del 
brou de peix que heu preparat. 
Feu-ho al forn uns 10 minuts, a 
180 oC. 

Orada al forn 
farcida de gambes

Preparació

2 Orades

100 g de 
Pastanagues

15 g de Pa 
ratllat

15 g d’Ametlla 
molta

1 fulla de Llorer

Sal grossa

1 Porro

100 g de 
Patates

8 Cirerols

Cibulet2 grans d’All

Una alternativa 
més còmoda és 
utilitzar el fumet 
de brou de peix ja 
preparat en comptes 
de preparar-lo 
nosaltres. En aquest 
cas, poseu menys sal
a les orades.

Secret 
del xef

150 g de Gambes 
argentines

Oli d’Oliva 
verge extra

½ got de Vi 
blanc

persones minuts
2 45

P
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Pas 7  Talleu molt fina la part 
blanca del porro i els grans d’all, 
i ofegueu-ho en una paella a foc 
lent.

Pas 8  Entre els filets d’orada, 
poseu-hi una mica del porro i l’all 
ofegats, i les gambes pelades en 
trossos grans. 

Pas 9  Poseu les orades 
farcides sobre el llit de patata i 
pastanaga. Afegiu-hi els cirerols 
tallats per la meitat. Salpebreu-
ho tot i ruixeu-ho amb oli. 
Regueu-ho amb un rajolí de vi 
blanc i mig got del brou de peix 
que heu preparat.

Pas 10  Amb el forn a 180 oC, 
enforneu-ho durant 5 minuts.

Pas 11  Passat aquest temps, 
empolseu-hi una barreja de pa 
ratllat i ametlla molta, i torneu-
ho a posar al forn en mode 
gratinador.

Pas 12  Enrossiu-ho al gratinador 
tot just 3 minuts. Traieu-ho i 
emplateu-ho. Decoreu-ho amb 
una mica de fumet reduït i 
cibulet tallat molt fi.
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Tonyina a la planxa 
amb salsa d’envinagrats

Pas 1  Separeu les clares dels 
rovells dels ous durs.

Pas 2  En un bol, aixafeu-hi els 
rovells amb una forquilla fins a 
fer-ne una pasta. Afegiu-hi un 
rajolí de vinagre i la mostassa. 
Barregeu-ho. Incorporeu-hi l’oli 
a poc a poc, mentre bateu amb 
una batedora de varetes per 
obtenir una salsa.

Pas 3  Piqueu les clares 
d’ou i l’escalunya molt fines. 
Piqueu també les tàperes i els 
cogombrets. Afegiu-ho a la 
salsa.

Pas 4  Assaoneu la salsa amb 
sal, pebre negre acabat de 
moldre i una mica d’anet.

Pas 5  En una paella o una 
graella ben calenta, cuineu-hi 
les rodanxes de tonyina (d’uns 
200 g cadascuna), que haureu 
untat amb una mica oli, de 
manera molt lleugera i uniforme. 
Salpebreu-les. Enrossiu-les per 
les dues bandes i deixeu-ne 
l’interior poc fet.

Pas 6  Serviu cada rodanxa 
acompanyada de la salsa.

Preparació

Cuineu la tonyina amb 
molta cura perquè no 
quedi resseca: foc fort per 
caramel·litzar ràpid per les 
dues bandes i que l’interior 
quedi més sucós, tipus 
tataki. Hi podeu afegir unes 
gotetes de salsa de soja.

Secret 
del xef

4 rodanxes de 
Tonyina refrigerada

Vinagre 
blanc

2 Ous 
durs

10 ml d’Oli 
d’Oliva verge 

extra

Anet

1 Escalunya 

1 cullerada de 
Tàperes

Pebre negre 
amb molinet

8 Cogombrets 
en vinagre

Sal grossa

1 cullerada de 
Mostassa antiga

persones minuts
4 20P
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Llista d’anar a comprar
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Llista d’anar a comprar

Entrantes ı 33 

Salmó amb safrà 
i crosta de festucs

Pas 1  Marqueu els lloms de salmó 
(de 200 g cadascun) a foc fort, 
per la part de la pell, amb unes 
gotes d’oli.

Pas 2  Unteu els lloms amb una 
barreja d’oli i safrà.

Pas 3  Torreu els festucs i piqueu-
los (que quedin granulosos, no 
en pols). Feu una crosta amb els 
festucs a la banda més carnosa 
dels lloms. Salpebreu-ho.

Pas 4  Escalfeu el gratinador del 
forn al màxim, uns 220 oC. Feu-hi 
els lloms de salmó per la part del 
festuc entre 5 i 8 minuts, segons 
si us agrada més fet o menys. 
Apagueu el forn i deixeu-hi els 
lloms 5 minuts més amb la calor 
residual. Afegiu al forn mateix la 
melmelada de tomàquet perquè 
s’escalfi. 

Pas 5  Talleu el formatge de cabra 
a rodanxes de mig dit. Arrebosseu-
les amb farina, ou i pa ratllat (per 
aquest ordre), i fregiu-les en oli 
d’oliva abundant, a temperatura 
mitjana-alta. Enrossiu-les i retireu-
les a un paper absorbent.

Pas 6  Emplateu amb un llom 
de salmó, dues o tres peces 
de formatge i la melmelada de 
tomàquet entre tèbia i calenta.

Pas 7  Acompanyeu-ho amb 
canonges i ruca que haureu amanit 
amb sal, oli d’oliva i vinagre de poma.

Preparació

Si quan prepareu els lloms de 
salmó us en sobra una mica de 
carn, la podeu guardar (fins 
i tot congelada) per elaborar 
altres receptes, com un tàrtar 
de salmó.

Secret 
del xef

Safrà en 
brins

1 Ou

80 g de 
Melmelada de 

Tomàquet

100 g de Festucs

Formatge de 
Cabra

Vinagre de 
Poma

Canonges i 
Ruca

Pebre negre 
amb molinet

4 lloms de 
Salmó fresc

Sal grossa

Oli d’Oliva 
verge extra

Pa ratllat

Farina de blat

persones minuts
4 40
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El més important és estovar el pop abans de coure’l 
per aconseguir que la carn trenqui les seves fibres, perdi 
fermesa i quedi molt més tendra. 

Es pot fer de diverses maneres, però es recomana 
congelar-lo prèviament o comprar-lo ja congelat. 

Per cuinar-lo, cal descongelar-lo a la nevera 24 hores 
abans i anar retirant l’aigua sobrant durant el procés. 

Un cop descongelat, netegeu bé les potes i el cap amb 
aigua freda. Després, en una olla gran amb aigua bullent, 
poseu-lo i retireu-lo 3 vegades per evitar que es deteriori 
la pell. 

Manteniu-lo a l’olla entre 25 i 30 minuts (per a un pop de 
2 kg). Aneu punxant-lo per comprovar que queda tendre. 

Cal tenir en compte que, durant la cocció, el pop deixa anar 
molta aigua i redueix la seva mida, així que eviteu omplir 
l’olla en excés perquè no vessi. 

Quan el pop estigui a punt, cal deixar-lo reposar uns 
minuts en una safata. S’ha de trossejar amb unes tisores 
mentre encara estigui calent.

 (*) La sal es calcula en grams per litre d’aigua. Una cullerada sopera 
equival a uns 15-20 g de sal, aproximadament.

MOL·LUSCS DE CLOSCA
Els mol·luscs de closca es couen al vapor, amb 
només mig dit d’aigua. A mesura que es van obrint, 
es retiren (hi podeu posar llorer al gust).

 MINUTS SAL

Cloïsses .................................................3-4 .................................45 g
Escopinyes ............................................... 3 .................................45 g
Musclos .................................................3-5 .................................   —

CRUSTACIS
Els crustacis següents, un cop cuits, cal refredar-los 
ràpidament, durant 4 o 5 minuts, en un recipient amb 
aigua molt freda (si és possible, amb glaçons) i afegir-
hi una mica de sal.

 MINUTS SAL

Llagostí mitjà ....................................... 1-2 .................................50 g
Llagostí gran .......................................2-3 .................................50 g
Gamba mitjana ................................... 1-2 .................................50 g
Gamba gran ........................................2-3 .................................50 g
Escamarlà mitjà ......................................2 .................................50 g
Escamarlà gran ...................................... 3 .................................60 g
Llamàntol mitjà ................................... 20 .................................60 g
Llamàntol gran............................. 25-30 .................................60 g

 MINUTS SAL

Cossos i boques petits ................. 2-3  ................................50 g
Bou de mar mitjà .................................18 .................................60 g
Bou de mar gran ................................ 20 .................................60 g
Nècora mitjana ...................................... 5 .................................60 g
Nècora gran ........................................ 6-7 .................................60 g
Cabra de mar mitjana........................ 15 .................................-
Cabra de mar gran ..............................18 .................................60 g

Secrets per coure bé el pop

Temps de cocció 
del marisc
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Postres 
i dolços
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Pastís de llimona (Lemon pie)

Pas 1  En un motlle per a pastissos, 
poseu-hi una base de pasta 
trencada, seguint les instruccions 
del fabricant. Enforneu-la i 
reserveu-la.

Pas 2  En un cassó, barregeu-hi 
220 g de sucre amb la farina fina 
de blat de moro. Afegiu-hi l’aigua i 
bateu-ho molt bé, fins que la farina 
es dissolgui. Escalfeu-ho sense que 
arribi a bullir. Reserveu-ho.

Pas 3  Bateu els rovells en un bol i, 
damunt dels rovells, aboqueu-hi la 
barreja anterior molt a poc a poc, 
sense deixar de batre.

Pas 4  Torneu a posar la barreja 
resultant al cassó.

Pas 5  Poseu el cassó al foc, sense 
parar de remenar, fins que comenci 
a bullir i tingui consistència de 
crema. Retireu-ho del foc.

Preparació

Po
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400 ml 
d’Aigua

60 g de Farina fina 
de blat de moro

60 g de 
Mantega

3 Llimones

1 Pasta trencada 
(pasta brisa)

Munteu les clares per fer la merenga                  
i enrossiu-la poc abans de servir a taula. 
D’aquesta manera, mantindrà la fermesa.

Secret 
del xef

4 Ous
420 g de 

Sucre 

persones minuts
4 30

Llista d’anar a comprar

Pas 6  Afegiu-hi el suc de les 
llimones i, sense deixar de batre, 
incorporeu-hi la mantega en 
trossets, un per un, procurant que 
cada tros quedi ben integrat abans 
d’afegir-hi el següent. 

Pas 7  Aboqueu la crema de 
llimona sobre la base de pasta 
trencada ja enfornada. Tapeu-ho 
amb film transparent perquè no 
es formi una crosta. Deixeu-ho 
refredar a temperatura ambient.

Pas 8  En un bol, poseu-hi les 
clares i, amb l’ajuda d’una batedora 
de varetes, comenceu a muntar-
les. Afegiu-hi uns altres 200 g de 
sucre a poc a poc, procurant que 
s’integri del tot.

Pas 9  Cobriu el pastís amb la 
merenga i enrossiu-la amb un 
bufador de rebosteria o poseu-ho 
al forn fins que agafi color.
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Pastís de mató 
i formatge suau
amb melmelada de nabius

Pas 1  Tritureu les galetes i 
barregeu-les amb la mantega 
prèviament fosa. 

Pas 2  En un motlle desmuntable, 
amb paper vegetal, poseu-hi la 
barreja de la galeta i premseu-la 
bé fins a formar una base. Cuineu-
ho durant 5 minuts al forn a 180 oC.

Pas 3  Barregeu el mató amb el 
formatge d’untar suau, la nata, el 
sucre i els ous. Amb una batedora, 
aconseguiu una crema homogènia 
i sense grumolls.

  

Pas 4  Cuineu-la durant 30 
minuts al forn, a 180 oC. Ha de 
quedar torrada per sobre, però 
que s’onduli. Ha de “ballar” 
lleugerament en moure-la.

Pas 5  Serviu amb la melmelada de 
nabius.

Preparació

Per obtenir un pastís amb un centre 
més líquid i cremós, reduïu 10 
minuts el temps de cocció del pastís 
i els darrers 5 minuts feu servir la 
funció gratinador per caramel·litzar-
ne la part superior.

Secret 
del xef

200 g de 
Mató

 

200 ml 
de Nata

150 g de 
Formatge suau

3 Ous
60 g de 
Mantega

100 g de 
Sucre

 

Llista d’anar a comprar

150 g de 
Galetes

Melmelada de 
Nabius

40 ı

persones minuts
4 50Po
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Fusta de dolços 
Idees per crear el vostre moment 
de sobretaula

P
resenteu els dolços de Nadal d’una manera original a partir de la 
nostra selecció d’imprescindibles per a aquestes festes. Preneu 
nota d’aquestes petites idees per a una bona presentació dolça, 
acolorida i variada amb què sorprendre els convidats. 

Comenceu la fusta de dolços amb el torró estrella d’aquest Nadal: el 
Xococruixent, el nostre torró de xocolata amb llet farcit de cereals 
cruixents que enguany ha millorat la seva cremositat i té un gust 
d’avellana més intens.

I per als qui prefereixin una porció més petita, incloeu l’Assortiment de 
Minitorrons. És un assortiment de peces individuals ja tallades, en què 
trobareu els torrons més clàssics, com el fort o el tou, el torró de crema 
o el Xococruixent.

Acompanyeu-los dels nostres bombons Cocolizze i Delizze. Presenteu-
los tant embolicats com desembolicats per donar color a la fusta. Els 
Cocolizze són perfectes per als amants del coco: estan farcits de crema 
de coco i ametlla sencera. Els clàssics Delizze són ideals per als amants 
de l’avellana.

Continueu la fusta incloent-hi els tradicionals polvorons i mantecados, 
que agraden a petits i grans. Els podeu presentar tant embolicats 
com desembolicats, i amb gustos tan variats com els que ofereixen 
els nostres quatre imprescindibles: Boletes de coco, el Mantecado de 
llimona, el Mantecado casolà i el Polvoró d’ametlla.

Per acabar, completeu la fusta amb fruita seca: els dàtils, les orellanes, 
les panses i les nous són un bon complement per situar als extrems de 
la fusta.

Llista d’anar a comprar

Delizze

Mantecado 
casolà

Boletes 
de coco

Mantecado 
de llimona

Cocolizze

Panses 
sultanes

Orellanes 
d’albercoc 

Xococruixent Assortiment 
de Minitorrons

Polvoró 
d’ametlla

Nou natural Dàtils sense pinyol

1

2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

2

6

8

11

7
12

4

3

5

9

10

1
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Celler

Es prohibeix la venda, la dispensació i el consum de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.
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Vermut 
Reserva

dulZ.Ze 
frizzante

Blanc 
El Pescaíto

Rueda Verdejo 
Abadía Mantrús

Arteso 
Criança

Moscato Cueva 
Peccato

Sidra 
El Mayu

Licor crema 
Irlandesa 
Royal Swan

Licor Torró
Royal Swan

Macabeu, 
Chardonnay  
i Moscatell

MoscatellUll de llebreVerdejo

Vi escumós aromàtic. 
Dolç i amb bombolla 
suau.

Sidra escumosa 
asturiana amb un 
gust equilibrat de 
poma. Es caracteritza 
per ser una sidra 
amb un final en boca 
dolç i llarg.

Licor fet a base de 
barreja de whisky 
irlandès i crema de 
llet, més dens, amb 
un gust molt marcat, 
deliciós i inconfusible. 
Se serveix molt fred 
o amb glaçons.

Crema de licor dolça 
i suau, amb gust de 
torró. Se serveix molt 
freda o amb glaçons.

Tocs de fusta i 
espècies que se 
suavitzen amb 
la frescor de les 
herbes naturals del 
bosc. Està molt ben 
equilibrat i té gran 
persistència en boca. 
Gust complex i amb 
caràcter.

Beguda amb 
graduació alcohòlica 
baixa, acidesa 
espurnejant i dolçor 
delicada.

Presenta un color 
groc pàl·lid destacat 
amb reflexos 
verdosos, net, brillant 
i transparent. En nas 
és afruitat, amb un 
caràcter cítric i floral. 
En boca és equilibrat, 
fresc, amable i fàcil 
de beure.

Color groc palla. 
Intensitat aromàtica 
alta amb tocs 
afruitats i frescos. En 
boca té personalitat, 
frescor i untuositat 
lleugera. Caràcter 
afruitat i mineral.

Color vermell robí. 
Aromes de fruita 
madura i torrats. En 
boca és potent, rodó 
i equilibrat.

DO Rueda DO Rioja

ı 47  

Vi
ns

 i 
A

lc
oh

ol
s

PEIXOS CARNS POSTRESENTRANTS
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Marmalade Gin

Cò
ct

el
s

Pas 1  Poseu glaç abundant en una 
coctelera.

Pas 2  Afegiu-hi la ginebra London 
dry Kingerly & Sons.

Pas 3  Poseu-hi la llimona 
espremuda.

Pas 4  Incorporeu-hi la melmelada 
de taronja.

Pas 5  Un cop tingueu tots els 
ingredients a la coctelera, tanqueu-
la i agiteu-la enèrgicament. 

Pas 6  Serviu en un got ample amb 
glaçons.

Pas 7  Per acabar, completeu-ho 
amb nèctar de maracujà al gust.

Pas 8  Decoreu-ho amb algun brot 
de menta.

Preparació

Llista d’anar a comprar

6 cl de Ginebra 
London dry 

Kingerly & Sons

1 cullerada de 
Melmelada de 

Taronja amarga

Menta Glaç

Nèctar de 
Maracujà

5 cl de Llimona 
espremuda

Apple James

Preparació
Pas 1  Poseu glaç a la coctelera.

Pas 2  Incorporeu-hi el whisky
James Webb.

Pas 3  Afegiu-hi el suc de poma.

Pas 4  Continueu afegint-hi la 
llimona espremuda.

Pas 5  Poseu-hi les clares d’ou.

Pas 6  Finalment, afegiu un rajolí de 
xarop d’atzavara directament a la 
coctelera.

Pas 7  Un cop tingueu tots els 
ingredients a la coctelera, tanqueu-
la i agiteu-la enèrgicament.

Pas 8  Serviu en una copa tipus 
coupette o Margarita.

Pas 9  Empolseu-hi canyella per sobre.

5 cl de Whisky 
escocès James 

Webb

3,5 cl de Llimona 
espremuda

2 ½ Clares d’ou

Glaç

Canyella molta

Xarop 
d’Atzavara 

4 cl de 
Suc de 
Poma

persona minuts
1 5

persona minuts
1 5

Llista d’anar a comprar
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Decora la taula 
de Nadal

A
quest Nadal viu més que mai els moments 
especials al voltant de la taula amb la nostra 
col·lecció de parament que hem millorat per 
a tu. Les estovalles amb acabat de roba 

aportaran color, vivor i elegància. Els gots decorats, 
que a més són reutilitzables i aptes per al rentaplats, 
sofisticaran la teva taula i l’ompliran de brillantor. Amb 
els plats, els bols i les safates d’un sol ús, que pots 
combinar entre si, aconseguiràs estils diferents en 
cadascuna de les celebracions, perquè només t’hagis 
de preocupar de passar-ho bé amb els teus.

Got Copa Estovalles 

Llista d’anar a comprar

Plat principal Plat postres Tovalló Safata

Got Copa Estovalles 

El tovalló és el primer 
detall en què es fixarà 
el comensal. Prova de 
plegar els tovallons 
en forma de ventall, 
arbre de Nadal o 
sobre per als coberts 
i converteix-los en 
un element decoratiu 
únic que aporti 
originalitat i distinció 
a la taula.

Un toc
especial

Safata Plat principal Tovalló Bol plata

3 421

5 6 7

3

4

5

6

7

2

1

5 6 7

3 421

3

4

5

6

7

2

1
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