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Lluç

AMB TALLARINES DE CALAMAR I CLOÏSSES AMB CAVA

x2
xx 44

25 min

ELABORACIÓ FÀCIL

15 min
30 min
30 min

INGREDIENTS
• 4 lloms de lluç
(uns 200 g per ració)
• 2 calamars
• 3 grans d'all
• Julivert
• 1/2 kg de cloïsses
• 1/4 de ceba dolça
• Farina de blat
• 1/2 got de cava
• 1/2 got de brou de peix
• Oli d'oliva verge extra
• Sal en escates
• Pebre vermell dolç

PREPARACIÓ
1. Saleu el lluç. En una paella calenta,
cuineu-lo per la part de la pell cap avall,
perquè perdi menys sucs. Passats
2 minuts, tapeu-lo i reserveu-lo.
2. En una altra paella ampla,
sofregiu-hi una mica de ceba tallada
molt fina. Afegiu-hi mitja culleradeta
de farina, remeneu-ho i poseu-hi les
cloïsses i el cava. Deixeu que l’alcohol
s’evapori i afegiu-hi una mica de brou
de peix. Incorporeu-hi el lluç i
cuineu-ho uns 2 o 3 minuts
aproximadament, a foc molt suau.
3. Talleu els calamars a tires molt fines.
4. Feu una picada d’all i julivert al morter.
5. En una paella amb l'oli molt calent,
salteu els calamars amb la picada
d’all i julivert.
6. Emplateu-ho posant un llom de
lluç, calamars i cloïsses a cada ració.
Decoreu-ho amb una mica de pebre
vermell dolç i julivert picat.

Salmó a la planxa

AMB PURÉ DE PATATES CÍTRIC I MAIONESA DE CIBULET

x2
xx 44

30 min

ELABORACIÓ FÀCIL

15 min
30 min
30 min

INGREDIENTS
• 4 lloms de salmó,
d'uns 170 g per ració
• 400 g de patates
• 1 llimona
• Oli d'oliva verge extra
• Sal en escates
• Pebre negre en gra
(amb molinet)
• Maionesa suau
• Cibulet (o anet)

PREPARACIÓ
1. Bulliu les patates, pelades i tallades.
Passeu-les pel passapuré -o tritureu-les
amb la forquilla- i lligueu-les amb oli
d'oliva, pebre acabat de moldre,
el suc de la llimona i sal.
2. Piqueu el cibulet molt fi i barregeu-lo
amb la maionesa.
3. Preescalfeu una paella de ferro o una
graella amb molt poc oli i cuineu-hi el
salmó, que heu de salpebrar. Quan li
doneu la volta, tapeu-lo un parell de
minuts perquè es creï vapor i estigui
més sucós.
4. Emplateu-ho posant el salmó sobre
una capa de puré i decoreu-lo amb la
maionesa i una mica de cibulet.

CONSELL

És mi�� que trieu un �om
de salmó sense pe�. Si en
té, comenceu a cuinar-lo
,
sempre per banda de la pe�
perquè no perdi els sucs.

Lloms de bacallà

AMB PA, OLIVES I PURÉ DE PATATES AMB BRÒCOLI

x2
xx 44

40 min

ELABORACIÓ FÀCIL

15 min
30 min
30 min

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 lloms de bacallà dessalat
1 pa rodó d'uns 350 g
Olives negres
1/2 got de vi blanc
Julivert
1 flor de bròcoli gran
2 patates grans
Mantega
1/2 got de llet
Sal en escates

PREPARACIÓ
1. Prepareu els lloms de bacallà.
Traieu-ne les espines.
2. Esmolleu el pa, esmicoleu-ne les molles
i barregeu-les amb julivert molt picat i
olives negres a rodanxes. Afegiu-hi
1/4 del got de vi blanc.
3. Bulliu el bròcoli i les dues patates.
Amb la batedora, feu-ne un puré amb
una mica de mantega, sal i mig got de llet.
4. En una plata de forn, tireu-hi la resta
del vi blanc i poseu-hi el bacallà a sobre.
Poseu-lo al forn ja calent a 180 °C,
entre 6 i 7 minuts.
5. Traieu el bacallà del forn. Unteu els lloms
amb el puré i per sobre arrebosseu-lo
amb la barreja de molles.
6. Torneu-lo a posar al forn 10 minuts més,
fins que la crosta estigui cruixent
i daurada.

CONSELL

És mi�� bu�ir les verdures
pelades i a trossets: les
patates necessiten 15 minuts
i el �òcoli, 5 minuts.

Cues de

llagostins

EMBOLICADES AMB PERNIL D’ENGREIX IBÈRIC I PERLES DE MELÓ

x2
xx 44

15 min

ELABORACIÓ FÀCIL

15 min
30 min
30 min

INGREDIENTS
• 12 llagostins acabats de coure
• Pernil d’engreix ibèric
50 % raça ibèrica
• 1/2 meló
• Sal en escates
• Pebre negre en gra
(amb molinet)
• Oli d'oliva verge extra
• Llimona
• Cibulet

PREPARACIÓ
1. Peleu els llagostins.
2. Emboliqueu-los amb un tall de pernil
i reserveu-los.
3. Amb la cullera de boles, feu perles de
meló. Poseu-les en un bol i amaniu-les
amb oli, pebre negre, el suc de mitja
llimona, una mica de ratlladura de la
pell de la llimona i sal.
4. Munteu el plat i empolseu-hi cibulet.

CONSELL

Quan peleu els �agostins,
deixeu-ne el cap; el plat
serà més estètic.

Gambots
AMB SALSA BOMBAI

x2
xx 44

15 min

ELABORACIÓ FÀCIL

15 min
30 min
30 min

INGREDIENTS
• 12 gambots
• 1 llauna de llet de coco
• 2 tomàquets de pera madurs
• 1 manat de coriandre picat
(o julivert)
• 1 culleradeta de curri en pols
• Oli de gira-sol
• Sal en escates

PREPARACIÓ
1. Preescalfeu una paella amb molt poc
oli. Feu-hi els gambots, 1 minut per
cada costat, i reserveu-los.
2. A la mateixa paella, afegiu-hi la llet de
coco, els dos tomàquets ratllats i el
curri. Cuineu-ho uns 5 minuts.
Afegiu-hi els gambots pelats.
Saleu-ho i cuineu-ho a foc mitjà
1 minut més.
3. Emplateu els gambots amb la salsa
i empolseu-hi coriandre (o julivert).

CONSELL

Afegiu el suc
dels caps dels gambots
a la salsa.

Musclos a la marinera
AMB CIREROLS, CEBA, ALL, HERBES I VI BLANC

x2
xx 44

20 min

ELABORACIÓ FÀCIL

15 min
30 min
30 min

INGREDIENTS
• 1 kg de musclos
• 1/4 de ceba dolça
• 2 grans d'all
• 1 dotzena de cirerols
• 10 g de julivert fresc picat
• 10 g d'alfàbrega
• 1/2 got de vi blanc
• Oli d'oliva verge extra
• 25 g de mantega
• Pebre negre en gra (amb molinet)

PREPARACIÓ
1. Netegeu bé els musclos.
2. Piqueu l’all i la ceba molt fina.
Sofregiu-los amb poc oli, a foc mitjà.
3. Afegiu-hi els musclos amb la mantega,
el vi blanc, el julivert picat i el pebre
acabat de moldre. Tapeu-ho i cuineu-ho
uns 3 minuts.
4. Partiu els tomàquets per la meitat i
afegiu-los. Cuineu-ho 2 minuts més
i serviu-ho.
5. Decoreu-ho amb unes fulles d'alfàbrega
fresca i julivert molt picat.

CONSELL

ans
Prepareu els musclos just ab
de
u
he
de menjar-los. Si els
conservar la vigília, poseu-los
un
a la nevera embolicats amb
.
da
tros de roba humi

Temps de cocció
del marisc
Minuts

Sal (3)

Cloïsses

3-4 (2)

45 g

Escopinyes

3 (2)

45 g

Musclos

3-5 (2)

Llagostí mitjà (1)

1-2

50 g

Llagostí gran

2-3

50 g

20

60 g

25-30

60 g

Cossos i boques

6

50 g

Llagosta

20

60 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

60 g

Cabra de mar gran

18

60 g

(1)

Llamàntol mitjà
Llamàntol gran

(1)
(1)

(1)

—

(1) Un cop cuit, poseu ràpidament en un recipient amb aigua molt
freda (si és possible amb gel) i afegiu-hi la sal.
(2) Coeu al vapor amb un dit d’aigua. A mesura que es va obrint,
retireu. (Hi podeu posar unes fulles de llorer al gust).
(3) Grams per litre d’aigua. Una cullerada sopera equival a entre 15 i
20 g de sal aproximadament.
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