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Aperitius



Foie-gras d'ànec
AMB POMA CARAMEL·LITZADA, PANSES, MEL I MISTELA



INGREDIENTS 

PREPARACIÓ

• 150 g de foie-gras d'ànec fresc
• 1/2 poma fuji
• 1 cullerada de mel 
• 75 ml de mistela
• Una dotzena de panses sultanes
• Cibulet
• Oli d'oliva verge extra
• Sal 
• Pebre negre en gra
 (amb molinet)

1. Talleu la poma a grills. Poseu-los 
en una paella amb unes gotetes 
d'oli i una cullerada sopera de mel i 
caramel·litzeu-los. Quan agafi n un color 
daurat suau, afegiu-hi les panses i la 
mistela. Reduïu-ho i assaoneu amb 

 sal i pebre negre molt.

2. Salpebreu el foie-gras. Daureu-lo 
 en una altra paella sense oli, només 
 mig minut per cada banda.

3. Poseu el foie-gras en un plat, afegiu-hi 
els grills de poma i la salsa temperada.

4. En el moment de servir, empolseu-hi 
una mica de cibulet picat.

ELABORACIÓ  FÀCIL 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 25 min

CONSELL

Perquè no es desfaci en 
cuinar-lo, el foie-gras 
ha d'estar ben fred: 
de la nevera al foc.



Formatge amb fi nes herbes
AMB CRUDITÉS DE VERDURES I OUS DE PEIX



INGREDIENTS 

PREPARACIÓ

• 1 terrina de formatge 
 amb fi nes herbes
• 1 pastanaga
• 1/2 pebrot vermell
• 1/2 pebrot verd
• 1 cogombre
• 2 tiges d'api fresc
• 5 ravenets
• 1 pot d'ous de lumpus
 (o de qualsevol altre peix)
• Pa torrat amb panses

ELABORACIÓ  FÀCIL 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 20 min

1. Talleu les verdures en bastonets i 
deixeu que reposin en aigua freda.

2. Talleu els ravenets a rodanxes fi nes.

3. Poseu la terrina de formatge en un 
 plat o bol i doneu-li forma de cercle. 

Afegiu-hi al voltant els bastonets de 
verdures per anar donant volum al plat.

4. Afegiu-hi les torrades de pa. 
 Decoreu-ho amb els ous i els ravenets.

CONSELL

Un cop ta� ades, deixeu 
reposar les verdures en 
aigua freda entre quinze i 

vint minuts: quedaran molt 

més cruixents.



Pa farcit de formatge
TOMÀQUET FRESC, CEBA VERMELLA, JULIVERT,
ORENGA, RUCA I PERNIL D’ENGREIX IBÈRIC



INGREDIENTS 

PREPARACIÓ

• 4 panets rodons
• Formatge mozzarella per fondre
• Tomàquet fresc
• Ceba vermella
• Julivert
• Orenga
• Ruca
• Pernil d’engreix ibèric 
 50 % raça ibèrica

1. Buideu els panets i farciu-los amb el 
formatge, la ceba molt trossejada, 

 el tomàquet a quadradets i una mica 
 de julivert picat.

2. Poseu-ho al forn a 180 °C, fi ns que 
 el pa agafi  un color torrat.

3. Un cop fora del forn, poseu-hi al 
damunt uns talls de pernil, fulles 

 de ruca i orenga.

ELABORACIÓ  FÀCIL 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 20 min

CONSELL

Es pot elab� ar amb 
qualsevol f� matge; fi ns 
i tot, se’n pot fer una 
degustació de diversos tipus.



Rotllets de pernil dolç 
AMB OU RATLLAT I FARCIMENT DE FORMATGE AMB FINES HERBES



INGREDIENTS 

PREPARACIÓ

• Pernil dolç natural
• Formatge amb fi nes herbes
• 2 ous durs
• Cibulet

1. Esteneu els talls de pernil dolç, 
unteu-los amb el formatge i 
enrotlleu-los.

2. Serviu-los en un plat i ratlleu-hi els 
ous durs per sobre. Decoreu-ho 
amb cibulet.

ELABORACIÓ  FÀCIL 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 10 min

CONSELL

Aquest aperitiu és perfecte 

per als nens i també per 
servir acompanyat de tota 

mena d’envinagrats.



Cruixent de formatge de cabra
AMB MELMELADA DE TOMÀQUET



INGREDIENTS 

PREPARACIÓ

• 1 formatge de cabra en rotlle
• 1 pot de melmelada 
 de tomàquet
• 1 ou
• 25 g de farina de blat
• 100 g de pa ratllat
• Oli de gira-sol
• 1 bossa de canonges frescos

1. Traieu la crosta del rotlle de formatge. 
Arrebosseu-lo amb farina, ou batut 

 i pa ratllat.

2. Fregiu-lo amb oli abundant de 
 gira-sol, a 180 °C.

3. En un plat, poseu-hi una cullerada de 
melmelada, els canonges i el formatge 
de cabra arrebossat.

ELABORACIÓ  FÀCIL 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 15 min

CONSELL

Un cop arrebossat el rot� e de 

f� matge, convé refredar-lo a 

la nevera. D'aquesta manera, 

no es desfà l’arrebossat quan 

es fon el f� matge.
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