
 
 

Arròs caldós de sípia i musclos 
 

Persones :    4 persones 

Temps :       40 minuts 

 

                                                   
 

                                                 Ingredients 
1,5 litres de fumet vermell 

0.4 kg d’ arròs extra 
0.4 kg sípia neta tallada a quadrets 

8 unitats de gambes 
0.8 kg musclos de roca 

0.25 kg tomàquet triturat 
2 dents d’all 

2 unitats nyores 
0,1 litres d’oli oliva 

sal 
Així ho prepares 
Fregim els dents d’all i les nyores prèviament escaldades. Triturem i 
fem una pasta .Reservem. 
Fregim amb el mateix oli les gambes , les retirem i afegim la sípia  
trossejada. Un cop rossejada les reservem de nou. 
Amb la mateixa  cassola fregirem el tomàquet triturat fins que quedi 
pràcticament  eixut. Incorporem llavors la sípia. Seguidament l’ arròs. 
Remenem i introduirem el fumet vermell calent. Deixar coure a foc 
lent. A mitja cocció de l’arròs ficarem les gambes i els musclos nets. I 
deixar coure xino-xano. Finalment afegirem la picada , ho remenarem i 
rectificarem de sal. Deixar reposar 2 minutets abans de servir. 

                                       El que necessites 
Cullerot, olla, cassola, espàtula de fusta, ganivet i taula de tallar.       

 

 



 
 

Enfilall de pollastre amb soja 
 

Persones :    5 persones 

Temps :       120 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

0,2 kg de pit de pollastre 
0,5 litres de brou fosc de pollastre  o aigua 

2 dents d’all aixafats 
2 rodelles de gingebre 

1 cullerada d’oli de sèsam 
0,25 litres de salsa de soja 

0,25 litres aigua mineral 
5 broquetes de fusta 

0,005 kg fècula de moresc 
Sèsam torrat 

Així ho prepares 

 En un bol d’inox  afegir  la meitat del brou fosc de pollastre o aigua en el seu 
defecte. Afegim la salsa de soja i la resta d’ aigua, seguidament incorporarem 
les rodelles de gingebre i l’all matxucat amb pell i l’oli de sèsam. 

 Tallar el pit de pollastre a tires allargades i macerar amb el líquid de 
maceració no menys d’ una hora. 

 Posar amb aigua freda les broquetes. 

 Amb la meitat del líquid de maceració restant el posarem a bullir i el lligarem 
amb la fècula diluïda amb aigua freda. Finalment ho colorem amb un colador 
de malla. 

 Traurem les tires de pit de pollastre de la maceració i les inserim a les 
broquetes de fusta en forma de ziga-zaga. Les courem a la paella i un cop 
cuites les amanir amb la salsa  reduïda i una mica de sèsam torrat . 

                                       El que necessites 

Bol inox, taula de tallar, ganivet, paella, pinces, batedor de mà, 
cassó,colador de malla i cullera. 

 



 
 

Crema de carabassó amb formatge i encenalls 
de pernil salat 

 

Persones :    8 persones 

Temps :       40 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

2 litres de brou d’au 
0.150 kg de mantega 

0.25 kg ceba 
1 unitat d’all porro 

0.2 kg de patata 
0,5 kg de carabassó 

4 unitats de formatgets  
0,1 kg de talls de pernil salat 

sal, pebre  negre i nou moscada mòlta 
Així ho prepares 

Coure a foc lent la ceba tallada fineta juntament amb la mantega. 
Incorporarem l’ all porro tallat menut i seguidament la patata  tallada a  
mitges rodelles. Un cop la verdura estigui tova ; afegirem  el 
carabassó net i tallat a quadrets. Sofregirem una mica i posarem el 
brou d’au calent. Afegirem els formatgets . Remenarem i courem a foc 
lent uns 15 minuts. Triturarem amb el braç elèctric i colarem amb ajut 
d’un colador xinés. Rectificarem de sal, pebre negre i nou moscada. 
Omplirem les tasses i afegirem pel damunt uns encenalls de pernil 
salat . 

                                       El que necessites 
Cassola d’ acer inoxidable, cullerot, braç elèctric, colador xinés, 

escumadora, ganivet  i taula de tallar. 

 



 
 

Enfilall de llagostins cruixents 
 

Persones :    10 persones 

Temps :       15 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

10 unitats de broquetes de fusta de 10 cm 
10 unitats de llagostins  

2 clares d’ou 
0,1 kg pa de gambes a trossets menuts 

0.05 kg de farina 
1 litre d’oli de gira-sol 

0,2 kg de formatge per a fondre 
0.3 litres crema de llet 

0.005 kg fècula de moresc 
Sal i curry 

Així ho prepares 

Pelar els llagostins i insertar dintre de les broquetes. Salar i enfarinar 
lleugerament. Passar la broqueta  per clara d’ou a punt de neu i  
arrebossar amb el  pa de gambes menudet. Fregir amb oli calent i 
eixugar l’excés d’oli damunt d’un paper de cel·lulosa. 
Realitzar un bany maria i posarem el formatge  per a fondre i la crema 
de llet. Ho posarem a coure ; un cop fos triturarem i lligarem al fècula 
de moresc deixatada amb aigua freda. Disposar la crema de formatge 
amb un vas i posarem al damunt el llagostí. Espolsarem amb curry.  

 

                                       El que necessites 

         Dos cassons d’ inox, paella, aranya, bol inox ,gotet de xarrup, broqueta 
de fusta,  braç elèctric o thermomix, tres safates d’ inox. 

 

 



 
 

Espiral de parmesà i all 
 

Persones :    10 persones 

Temps :       30 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

1 rotlle de massa de full 
0,150 kg de farina 

5 unitats ous o aigua  
0, 175 kg parmesà ratllat 

1 pot d’all  en pols 
fulles d’orenga 

 
Així ho prepares 

 Estirar la massa de ful amb ajut d’un corró i una mica de farina a 
la base. 

 Tallar unes tires d’un cm i mig. Pintar amb ou batut i espargir el 
parmesà ratllat , una mica d’ all  en pols i unes fulles d’orenga. 
Tancar per la meitat  i caragolar. 

 Tornar a  pintar amb ou batut i disposar en una placa de forn 
damunt de paper de forn. 

 Coure a 200ºC durant 10 minuts. Un cop cuits tornar a pintar 
amb ou. Deixar refredar a temperatura ambient i disposar 
verticalment en gots de whisky. 

                                       El que necessites 

 Placa de forn, paper de forn, ganivet, espàtula, drap de cuina, gots de 
whisky . 

 

 

 



 
 

Fideus rossos amb all-i-oli 
 

Persones :    10 persones 

Temps :       40 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

1 kg fideus  del nº2 
2,25 litres de fumet vermell 

0, 5kg calamars nets , tallats a quadrets i enrossits 
1 cabeça d’alls 
1 unitats d’ ou 
1 litre oli oliva 

0,05 kg ametlles torrades 
0,2 kg tomàquet  pelat i sense llavors 

Unes branquillons de julivert 
Així ho prepares 

 Confeccionarem una picada amb els tomàquets sense pell ni 
llavors ,les ametlles torrades pelades i unes fulles de julivert. Ho 
ficarem tot en un vas triturador i triturarem. Reservar. 

 Tallar la cabeça d’alls per la meitat i enrossir-la amb una paella. 
Un cop rossa la retirem i fregim amb el mateix oli els fideus. Un 
cop enrossits els barrejarem amb la picada. 

 Incorporem el fumet  vermell calent. Portar a ebullició durant 2 
minuts. 

 Afegir els calamars  saltats a part. Rectificar. 

 Acabar al forn a 170ºC fins que facin punxa. 
 Servir amb un all-i-oli. 

                                       El que necessites 

 Taula de tallar, ganivet, paella arrossera, paella, escumadora, braç 
elèctric,cullera, cassó inoxidable, vas triturador. 

 

 



 
 

Formatge arrebossat amb  melmelada de 

maduixes 
 

Persones :    10 persones 

Temps :       30 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

0,5 kg de formatge brie 
0,15 kg  de farina 

6 unitats d’ou 
0.5 kg de pa ratllat 

1 litre oli de gira-sol 
0,25 kg de melmelada de  maduixes 

Fulles de menta 

 
Així ho prepares 

 Tallar  el formatge  brie a quadrets 2*2. Enfarinar lleugerament i 
introduir en un bol amb els ous batuts. Seguidament els 
arrebossarem amb pa ratllat i els reservarem a la nevera. 

 Fregir els dauets de formatge brie amb oli calent fins que 
estiguin daurats. Reservar  damunt de paper de cel·lulosa i 
disposar damunt d’ una cullereta de plàstic.  

 Decorar amb un punt de melmelada de maduixa i una fulla de 
menta. 

 Servir calent. 

                                       El que necessites 

 Taula de tallar, ganivet, bol inoxidable, tres safates de servei, paper de 
cel·lulosa,  paella, aranya, culleres de plàstic 

 



 
 

Grisines amb pesto de iogurt 
 

Persones :    10 persones 

Temps :       30 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

1 paquet de grisines 
1 safata de alfàbrega fresca 

0,150 kg iogurt natural sense sucre o grec 
0.04 kg pinyons torrats 

0.04 kg formatge parmesà  
1 dent d’all bullida 

0,3  litres d’oli d’oliva 
0,02 kg sal 

0,1 litres d’aigua mineral 
Així ho prepares 

 Disposar els grisines en un bol. 

 Coure les fulles d’alfàbrega amb aigua i sal i després refrescar-
les. Escórrer i posar dintre del vas triturador. Afegir  la resta 
d’ingredients menys l’oli i triturar. Un cop la pasta estigui fina 
anirem afegint l’ oli a poc a poc. Rectificar . 

 Reservar en refrigeració 5ºC ben tapat fins l`hora del servei. 
 

 
 
 

                                       El que necessites 

 Cassó, aranya, bol inoxidable, braç elèctric o thermomix, gots de xarrup. 

 

 

 



 
 

Hummus amb pa pita torrat 
 

Persones :    10 persones 

Temps :       25 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

0,4 kg de cigrons cuits 
2 gotes de Tabasco o una mica de tahine 

2 dents d’all 
suc de mitja llimona 

0,05 litres oli oliva 
4 fulles de cilantre fresc 

un polsim de pebre vermell picant 
Un polsim de pebre negre i comí en pols 

5 unitats de pa pita 
Així ho prepares 

 Tallar el pa pita i a trossets i torrar-ho al forn a 180ºC durant 10 
minuts. 

 Rentar els cigrons cuits amb aigua freda. Escórrer amb ajut d’un 
colador xinés i disposar-los en un vas triturador o thermomix. 

 Afegir la resta d’ ingredients de la recepta i triturar. Rectificar. 

 Disposar en un bol i al costat el pa pita torrat. 
 

                                       El que necessites 

 Forquilla, taula de tallar, ganivet, vas triturador o thermomix, bol i cullera. 

 

 

 



 
 

Llenties estofades amb xoriç i costella 
 

Persones :    4 persones 

Temps :       45 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

1 pot de llenties cuites 
0,150 kg cansalada viada 

0,25 kg costella de porc tallada 
0,2 kg xoriç gallec 

0.25 kg ceba tallada  petita 
4 dents d’all tallat petita 
0,2 kg tomàquet triturat 

Pebre vermell dolç 
1 manat d’herbes ( farigola i llorer ) 

0,1 litres oli oliva 
Aigua o brou 

Així ho prepares 

  Esbandir el pot de llenties amb aigua freda amb ajut  d’un colador xines. 

 Enrossir la cansalada tallada a llardons amb oli d’oliva. Retirar i amb el mateix oli 
enrossir de nou  la costella salpebrada; un cop rossa , afegirem les dents d’ all , la 
ceba i els llardons de cansalada  que hem reservat. Un cop el conjunt està  
enrossit afegirem  una cullerada de pebre vermell dolç i seguidament el tomàquet 
triturat. Deixem-ho coure lentament juntament  amb un manat d’ herbes. 

 Un cop fet el sofregit , afegirem les llenties i el xoriç gallec .Cobrirem amb aigua o 
brou de carn i acabarem de  coure lentament. 

 Rectificar de sal i servir. 

                                       El que necessites 

 Taula de tallar, ganivet, cassola d’inox,escumadora, colador xinès, cullera i 
safates de servei. 

 



 
 

Macarrons Bolonyesa amb emmental 
 

Persones :    10 persones 

Temps :       50 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

1kg de macarrons estriats 
0,2 kg de formatge emmental ratllat 

0,25 kg de ceba 
2 dents d’ all 

0.1 kg de pastanaga 
1 branca d’api 

0,3 kg carn picada de porc 
0,6 kg carn picada de vedella 

0,25 litres de vi negre 
1 kg de tomàquet fregit 

Orenga  fulla/ fulles de llorer, Sal/pebre negre i nou moscada ratllada 
Així ho prepares 

 Bullir els macarrons amb aigua bullint amb un raig d’oli , sal i unes fulles de 
llorer. Refrescar amb aigua freda i amanir amb un raig d’ oli. Condimentar 
amb una mica de pebre  negre i nou moscada ratllada. 

 Rentar i tallar totes les verdures molt petites. 

 Sofregir amb oli d’oliva la ceba i l’all. Seguidament afegirem la pastanaga i 
l’ api. Un cop ben sofregit  rostirem les carns  picades fins que estiguin ben 
cuites.  

 Reduirem amb el vi negre; i després  introduirem el tomàquet fregit. Coem 
fins a reduir. Rectificar de  sal, pebre negre i nou moscada. 

 Barrejar els macarrons amb una safata  i barrejar amb la salsa. Disposar al 
damunt el formatge ratllat i posar a gratinar al forn. 

                                       El que necessites 
 Taula de tallar, ganivet, escumadora petita, obrellaunes, cassó inox i  colador xinés,  

 



 
 

Natxos  amb guacamole 
 

Persones :    10 persones 

Temps :       20 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

1 bossa de natxos 
Guacamole: 

3 unitats de advocats 
0,05 kg de ceba tendre 

2 unitats de tomàquet vermell 
2 gotes de Tabasco 

suc d’una llima 
un raig d’oli d’oliva 
5 fulles de cilantre 

2 gotes de vinagre de Xerés 
sal 

Així ho prepares 

Pelar els advocats i traiem  els pinyols. Disposar  la carn dels 
advocats dintre  d’un bol d’ inox .Incorporar l’ oli d’oliva, les gotes de 
Tabasco, les fulles de cilandre, el suc de llima i la sal. Triturar  amb 
ajut d’un braç elèctric. Afegir la ceba tendra tallada menuda i el 
tomàquet sense pell ni llavors també menudet. Remenar i deixar 
macerar  un mitja hora abans de servir. 
Disposar un plat amb el guacamole al mig i els natxos al voltant.  

                                       El que necessites 

 Braç elèctric, taula de tallar, ganivet, cullera ,vas triturador ,bol d’inox i 
paper de film. 

 

 



 
 

Seitons amb vinagre 
 

Persones :    10 persones 

Temps :       20 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

1 kg de seitons 
1 litre  d’aigua mineral 

300 ml vinagre de  vi blanc 
0,1 kg sal comuna 

1 kg de glassons 
5 dents d’all tallats menuts 

julivert esmicolat 
0,1 litre oli oliva 

Així ho prepares 

-Netejar els seitons de aletes i espines. 
-Posar els filets de seitons amb aigua mineral i els glassons i una mica 
de sal. 
-Un cop els seitons estiguin de color blanc els posarem dins del líquid 
de maceració; que estarà compost  1 litre d’aigua mineral,300 ml de 
vinagre de vi blanc i 0,1 kg de sal comuna. Deixar macerar unes dues 
hores. 
-Escórrer els seitons i disposar  harmònicament en un plat amb la pell 
cap a baix. 
-Amanir amb all esmicolat u un raig d’oli d’ oliva. 

 

                                       El que necessites 

 Tres bols d’inox, setrill d’oli oliva, taula de tallar i ganivet . 

 



 
 

Xampinyons farcits i gratinats 
 

Persones :    10 persones 

Temps :       40 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

1 kg xampinyons frescos 
0.2 kg de ceba trinxada fina 

0,5 litres de llet 
0,04 kg de farina 

0,05 kg de mantega 
0.05 litres de brandi 

0,15 kg de formatge emmental ratllat 
Fulles de julivert picades 

0,1 litres oli oliva 
Sal, pebre negre i nou moscada 

Així ho prepares 

 Netejar els xampinyons traient els peus  i reservant-los. 

 Reservar 10 barrets de xampinyó i la resta els piquem ben fins. 

 Escalfar la llet. 

 Sofregir amb d’oli  i la mantega la ceba . Un cop enrossida afegir  el 
xampinyó picat ben fi. Coure fins que quedi poc aigua. Mullar amb el  
brandi i reduir. Incorporar la farina i remenar. Afegir la llet poc a poc i anar 
lligant  fins espessir. Rectificar de sal ,pebre negre i nou moscada ratllada. 

 Omplir amb la farsa els barrets de xampinyó que hem reservat. Disposar al 
damunt el formatge emmental ratllat .Coure 10 minuts a 185ºC . 

 Al sortir del forn afegir una mica de julivert picat. 
 
 
 

                                       El que necessites 

 Taula de tallar, ganivet, placa de forn, paella, espàtula de fusta,  cullera, 
cassó  inoxidable i cullerot . 

 



 
 

Xarrup de gaspatxo de maduixes 
 

Persones :    20 persones 

Temps :       20 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

1,25 kg maduixots 
2 unitats de ceba tendra 

0,1 kg pebrot vermell 
0,1 kg pebrot verd 

0,250 kg cogombre 
0,15 litres oli oliva 

0,05 litres vinagre de Xerès 
20 unitats de broquetes de fusta 

sal 
Així ho prepares 

 Netejar bé  totes les verdures i les maduixes. Tallar a bocins 
menuts i afegir tots els ingredients en un bol. 

 Deixar macerar a la nevera durant una hora ben tapat. 

 Triturar pel túrmix o thermomix . 

 Rectificar. 
 Inserir  en una broqueta una maduixa i decorar damunt del got 

de xarrup. 
 
 

                                       El que necessites 

 Taula de tallar, ganivet, bol inoxidable, braç elèctric o thermomix,  
broquetes de fusta o bambú, gots de xarrup 
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