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La cultura culinària del Priorat transmesa amb la calidesa i la 
proximitat d’aquelles que la viuen més de prop 
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“Un projecte elaborat i acabat per la gent de la pòpia terra, plats i receptes 
de la mà d’aquelles persones que han viscut i tastat, a través de 
l’experiència, tots els gustos del Priorat. Persones que estimen en 
primera persona tot allò que han recollit i han escrit. Perquè no hi ha 
manera millor i més efectiva que la transmissió a través de l’estimació, 
dels sentiments, en general.”  

Del pròleg de Mariona Quadrada 
 

 

 



En aquest recull s’hi poden trobar receptes que, a través de les fondes i els restaurants 
del Priorat han mantingut la tradició de la cuina de les àvies: plats de cullera, olles i 
plats d’hivern; o plats més festius amb tall: botifarres, pilotes i vegetals de recol·lecció. 
També coques de recapte, amb arengades i rovellons. Menjars del tros: arròs a la 
cassola, de conill, de bacallà…  I les postres i els dolços, dels quals el Priorat n’és una 
terra privilegiada. Les canyes, les coques, les llepolies fregides: orelletes, orellons amb 
mostillo i fruites de tardor. 

L’Agrupació per a la Restauració i el Turisme Rural al Priorat, impulsora d'aquest 
llibre, va néixer per respondre a les necessitats de les nombroses fondes i els petits 
restaurants del Priorat. Des de 1996 ha posat en marxa innumerables cursos 
formatius: anglès, informàtica, manipulació d’aliments, seguretat, postres i pastissos, 
sopes i carns… sempre ha volgut recuperar la cuina tradicional dels nostres pobles. 
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