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Espatlla de xai rostida
AMB PATATES, CASTANYES, TOMÀQUET SEC, FARIGOLA I VI BLANC



INGREDIENTS 

PREPARACIÓ

• 1 espatlla de xai
• 300 g de patates
• 1/2 got de vi blanc
• All
• 150 g de castanyes pelades
• 50 g de tomàquets secs 
• Oli d'oliva verge extra
• Sal
• Pebre negre en gra
 (amb molinet)
• Farigola

1. Peleu les patates i talleu-les a rodanxes. 
Poseu-les en una safata de forn.

2. Afegiu-hi els tomàquets secs, les 
castanyes pelades i la sal. Moleu el pebre 
negre, feu un tall al mig als grans d'all 
amb pell i afegiu-ho. Incorporeu-hi l’oli 
d’oliva, el vi blanc i una mica de farigola.

3. Salpebreu l'espatlla i poseu-la a la 
 safata de forn, que ha d’estar calent 
 a 180 °C. Rostiu la carn juntament amb 
 les verdures.

4. Aneu regant la carn amb el seu suc i, 
 si cal, afegiu-hi una mica d'aigua.

5. El temps de cocció és d'uns 90 minuts, 
aproximadament.

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 2 110 min

CONSELL

Abans de cuinar-la, 
unteu tota l'espat� a 
amb un gra d'a� .



Polleta díndia al forn
AMB CREMÓS DE PATATA, BOLETS I FARIGOLA



INGREDIENTS 

PREPARACIÓ
1. Elaboreu una salsa amb 200 g de 

mantega i el suc i la ratlladura d'una 
taronja. Unteu la polleta díndia amb 

 la salsa.

2. Rostiu la polleta díndia a 180 °C, com a 
mínim una hora i mitja, donant-li la volta.

3. Peleu les patates i coeu-les. 
 Un cop cuites, passeu-les pel passapuré 
 –o tritureu-les amb una forquilla–, 
 amb una mica de mantega, sal i pebre. 

Ratlleu-hi una mica de pell de llimona.

4. Salteu els bolets amb l’all picat i la 
farigola. Afegiu-ho al puré de patates. 
Barregeu-ho tot bé fi ns que quedi cremós.

5. Serviu la polleta díndia acompanyada 
del cremós de bolets. Empolseu-hi les 
avellanes picades per sobre.

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 6 100/110 min

CONSELL

Mentre es rosteix, la po� eta 

díndia ha d'estar sempre 

hidratada, amb el seu suc o, 

si cal, amb una mica d'aigua.

• 1 polleta díndia
• 1 kg de patates
• 1 taronja
• 1 llimona
• 3 grans d'all
• Avellanes torrades
• Mantega
• 250 g de bolets saltats
• Oli d’oliva verge extra
• Sal
• Pebre negre en gra
 (amb molinet)
• Farigola



Filet
AMB SALSA DE RAÏM I FOIE-GRAS D'ÀNEC



INGREDIENTS 

PREPARACIÓ

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

• 1 fi let de porc
• 50 g de raïm sense llavors
• 50 g de foie-gras fresc d'ànec
• 1/2 copeta de porto
• Oli d'oliva verge extra
• Sal
• Pebre negre en gra
 (amb molinet)
• Cibulet

1. Netegeu el fi let, feu-lo 
 a talls i salpebreu-lo.

2. Escalfeu una paella amb unes gotes 
d'oli. Marqueu la carn per totes dues 
bandes, fi ns que tingui un color daurat. 
Reserveu-la.

3. A la mateixa paella, afegiu-hi el 
 foie-gras a trossos i cuineu-lo un minut. 

Tot seguit, incorporeu-hi els grans 
 de raïm pelats i el porto. Reduïu-ho, 
 poseu-hi la carn i cuineu-ho 
 2 minuts més.

4. Emplateu-ho i empolseu-hi el cibulet.

CONSELL

Tot i que és un plat complet, 

es pot acompanyar d'un puré 

o Parmentier, un sufl é de 

patata, verdures al vap�  o 

cebetes glacejades.



Garrí rostit
AMB EMULSIÓ D’ORELLANES D'ALBERCOC



INGREDIENTS 
• 1/2 garrí
• Orellanes d'albercoc
• Una beina de vainilla natural
• Oli d'oliva verge extra
• Sal
• Pebre negre en gra
 (amb molinet)

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 8 120 min

CONSELL

Un cop rostit el garrí, si voleu que la 

pe�  tingui un col�  més intens i sigui 

més cruixent, apugeu la temperatura 

del f� n a 200-220 ºC, durant 

tot just uns 10 o 15 minuts.

PREPARACIÓ
1. Poseu les orellanes en remull durant 
 2 hores. Reserveu-ne algunes per 

decorar.
2. Salpebreu el mig garrí i unteu-lo 

amb oli lleugerament, per dins i per 
fora. Deixeu-lo reposar unes 2 hores. 
Punxeu-ne la pell amb un ganivet 

 de punta.
3. Preescalfeu el forn a 160 °C i 

rostiu la carn. La peça ha d'estar 
aproximadament uns 30-40 minuts 

 per cada costat, i uns altres 
 30 minuts per la part de la pell.
4. L’heu d’anar regant cada 30 minuts, 

amb el seu suc o una mica d'aigua. Un 
cop feta, traieu-la del forn i tempereu-la.

5. Mentrestant, escorreu les orellanes 
 i poseu-les a la batedora de got. 
 Afegiu-hi una mica de suc del rostit i les 

llavors d’una beina de vainilla natural. 
Bateu-ho tot i poseu-ho al punt de sal.

6. Talleu el garrí en racions i acompanyeu-
lo del puré d'orellanes i d’unes orellanes 
hidratades.



Rotlle de vedella farcit
AMB SALSA DE FRUITES VERMELLES I NOUS



INGREDIENTS 

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 65 min

• 1 rotlle de vedella farcit
• 250 g de fruites vermelles 
 fresques: nabius, gerds i mores
• 1 cullerada de vinagre balsàmic 
 de Mòdena
• 1 cullerada de mel 
• Mantega
• Sal
• Mescla de pebres
• 100 g de nous
• Cibulet

CONSELL

Cuineu el plat amb qualsevol 

fruita verme� a o amb 
la combinació de les que 
vulgueu: maduixots, gerds, 

nabius, m� es...

PREPARACIÓ
1. Rostiu la carn durant 40 minuts a 180 °C 
 i durant uns altres 25 minuts a 160 °C. 
 Un cop feta, deixeu-la temperar 
 i després traieu-ne la malla amb 
 unes tisores i amb cura.

2. En una paella, poseu-hi la mantega, les 
fruites vermelles, una cullerada de mel 
i una cullerada de vinagre balsàmic de 
Mòdena. Cuineu-ho entre 15 i 20 minuts. 
Salpebreu-ho.

3. Afegiu el suc de la carn a la salsa 
 i torneu-la a reduir. 

4. Trossegeu les nous i torreu-les 
 en una paella.

5. Serviu la carn amb la salsa al damunt. 
Empolseu-hi les nous torrades i el cibulet.
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