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(1) Coeu al vapor 

amb un dit d’aigua. 

A mida que es va 

obrint, retireu.

* Per coure el marisc, poseu-lo en aigua freda si està viu i en aigua bullint si no ho està. 

* El temps de cocció es 

compta des que l'aigua 

arrenca el bull; si el 

marisc no està viu, des 

que l’aigua torna a 

arrencar el bull després 

de posar-hi el marisc.

* Un cop cuit, poseu-

lo ràpidament en un 

recipient amb aigua 

molt freda (si és 

possible amb gel).

En coure el marisc podeu afegir-hi unes fulles de llorer.

(2) Grams per litre d’aigua. Una cullerada sopera equival a entre 15 i 20 g de sal aproximadament.

  Minuts  sal(2) 

Cloïsses 3-4(1) 45 g

Escopinyes 3(1) 45 g 

Cargolins  5 60 g

Cargols de punxes 8 30 g

Musclos 3-5(1) 45 g

Percebes 1 70 g

Pop 10-12 60 g

Cossos/boques petits* 2-3 45 g

Cossos/boques grans* 6-7 60 g

Escamarlans grans/gegants* 2 i 1/2 60 g

Escamarlans petits/mitjans* 1 i 1/2 60 g

Gambes* 1 50 g

Llagostins grans*  2-3 50 g

  Minuts  sal(2)

Llagostí mitjà*  1-2 50 g

Llamàntol mitjà*  20 60 g

Llamàntol gran*  25-30 60 g

Bou de mar mitjà*  18 60 g

Bou de mar gran*  20 60 g

Cabra de mar mitjana*  15 60 g

Cabra de mar gran*  18 60 g  

Nècora mitjana*  5 60 g

Nècora gran*  6-7 60 g

Llagosta mitjana*  20 60 g

Llagosta gran*  30 60 g

Crancs*  5-6 45 g

Temps de cocció 
del marisc



per a 4 persones
70 minuts

Calamars farcits
ingredients:
Calamars frescos (dos petits  
per persona)
300 g de gambots
2 cebes mitjanes
4 cullerades soperes de 
tomàquet fregit
100 g d'ametlla fregida

3 grapats de pa ratllat
3 grapats de formatge en pols
2 ous
Julivert
Pebre 
1 got de brandi de Xerès
2 fulles de llorer
Sal

preparació:
Per al farciment: peleu els gambots, talleu-los a trossets ben petits juntament 
amb les potes dels calamars. Talleu les cebes ben petites i sofregiu-les en una 
olla. Quan estiguin ben sofregides, escorreu-ne l'oli amb un colador i reserveu-
ne la meitat.

En un bol gran prepareu el farciment dels calamars amb un grapat de 
julivert tallat ben petit, dues cullerades de salsa de tomàquet, el pa 
ratllat, el formatge en pols i els dos ous crus per lligar-ho. Barregeu-ho 
tot bé i farciu els calamars; tanqueu-ne les puntes amb un escuradents.

Poseu l'olla a foc mitjà amb la ceba sofregida que heu reservat. Poseu-
hi els calamars farcits, empolseu-los amb ametlla picada i pebre molt, 
saleu-ho i afegiu-hi el llorer i el got de brandi. Deixeu evaporar l'alcohol i 
afegiu-hi mig gotet d'aigua. Deixeu-ho coure entre 40 i 50 minuts, fins que 
els calamars estiguin tovets, i afegiu-hi les dues cullerades de tomàquet.

Tanqueu els 
calamars amb 

escuradents i 
talleu-ne les puntes 

per evitar que el 

farciment surti durant 
la cocció.

  Minuts  sal(2)

Llagostí mitjà*  1-2 50 g

Llamàntol mitjà*  20 60 g

Llamàntol gran*  25-30 60 g

Bou de mar mitjà*  18 60 g

Bou de mar gran*  20 60 g

Cabra de mar mitjana*  15 60 g

Cabra de mar gran*  18 60 g  

Nècora mitjana*  5 60 g

Nècora gran*  6-7 60 g

Llagosta mitjana*  20 60 g

Llagosta gran*  30 60 g

Crancs*  5-6 45 g



per a 4 persones
30 minuts

Lluç amb crema 
de bou de mar i gambots
ingredients:
De 4 a 8 lloms de lluç (800 g)
1 safata de cues de gambot 
pelades i congelades
1 bou de mar cuit congelat
1 porro
1 got de brou de peix

1 got de vi blanc sec
1 bric de nata per cuinar
Safrà
Cibulet
Oli d'oliva 
Sal

preparació:
Netegeu el porro, talleu-lo ben petit i sofregiu-lo amb oli calent en una 
cassola. Saleu els lloms de lluç i tot just marqueu-los a la cassola. 
Retireu-los i reserveu-los.

A la mateixa cassola salteu els gambots; retireu-ne 8 per decorar. 
Afegiu-hi la carn del bou de mar que prèviament haureu esmicolat. 
Ofegueu-ho i afegiu-hi el got de vi i un altre got de brou de peix. 
Poseu-hi el safrà i reduïu-ho.

Afegiu-hi el bric de nata i remeneu uns 3 o 4 minuts per lligar la salsa. 
Un cop lligada, tritureu-la amb una batedora o passeu-la pel colador 
xinès perquè quedi fina i cremosa.

Incorporeu el lluç a la cassola amb la salsa i coeu-lo durant un parell de 
minuts. Emplateu-ho amb la salsa i els lloms de lluç al damunt. Decoreu-
los amb cues de gambot i empolseu-ho amb cibulet i uns brins de safrà.

Emboliqueu els brins 

de safrà amb paper 

de plata i escalfeu-

los al forn durant 

2 minuts sense que 

es torrin. D'aquesta 

manera, es poden 
desfer molt fàcilment.



Cassoletes de bastonets 
de surimi, pinya i llagostins

ingredients:
12 minicassoletes
15 bastonets de surimi
3 rodanxes de pinya 

12 llagostins cuits
5 cullerades soperes de  
salsa còctel

preparació:
Talleu els bastonets de surimi ben petits i reserveu-los en un bol.

Talleu la pinya a trossets i afegiu-la al surimi.

Peleu els llagostins i talleu-los ben petits. Afegiu-los al bol amb el 
surimi i la pinya.

Afegiu 5 cullerades soperes de salsa còctel al bol i barregeu bé tots 
els ingredients.

Farciu les 12 minicassoletes amb la barreja del bol.

Talleu alguns bastonets en quatre trossos per adornar les cassoletes.

Per 
eliminar l'excés de líquid de la pinya, emboliqueu-la amb paper absorbent durant un parell de minuts. 

per a 4 persones
20 minuts



per a 6/8 persones per a 4 persones
30 minuts 25 minuts

Musclos amb salsa 
d'ametlles
ingredients:
2 kg de musclos
2 fulles de llorer
2 grans d'all
200 g d'ametlles torrades

1 kg de tomàquets
3 ous durs
Oli d'oliva 
Sal

preparació:
Netegeu els musclos i poseu-los en una olla amb 2 cullerades d'aigua i 2 
fulles de llorer. Coeu-los fins que s'obrin. 

Traieu-los la conquilla buida i poseu-les en una cassola de fang.

Salsa d'ametlla: piqueu les ametlles i els alls, i poseu-los en una 
batedora juntament amb els tomàquets pelats i trossejats, els rovells 
dels ous durs, un raig d'oli d'oliva i sal. Bateu-ho, afegint-hi una mica 
d'oli, fins que la salsa qualli i quedi cremosa.

Poseu la salsa per sobre dels musclos i ratlleu-hi les clares dels ous.

Per conservar els 

musclos vius i frescos 

a la nevera, emboliqueu-

los amb un drap humit 

i escorregut, i deixeu-
los a la zona de les 

verdures.



per a 4 persones
25 minuts

Salmó al forn 
amb bacó i ceba caramel•litzada

ingredients:
4 lloms o filets de salmó fresc sense 
espines d'uns 800 g total comensals
2 safates de daus de bacó
6 cullerades soperes de ceba 
caramel·litzada

2 tomàquets mitjans i 8 cirerols
Cibulet
Bitxo
Pebre
Sal

preparació:
Preescalfeu el forn a 180 º (sense ventilador).

En una plata de forn poseu una rodanxa fina de tomàquet i a sobre un llom de salmó amb la pell cap avall. 
Salpebreu-ho i afegiu-hi al damunt ceba caramel·litzada i el bacó a daus.

Poseu-ho al forn uns 15 o 20 minuts; no deixeu que el salmó es faci molt.

Emplateu-ho posant una porció de salmó i dos tomàquets petits oberts per la meitat i empolseu-ho amb 
cibulet talladet i bitxo esmicolat.




