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Menjar és un dels plaers de la nostra vida, i és universal. A qualsevol punt del planeta la 
gent sap gaudir d’un bon àpat, i encara més en bona companyia. Si ens agrada tant menjar, 
per què no ens convertim tots en grans cuiners? Per què no mengem bé cada dia? Potser la 
falta de temps, el desconeixement o l’excés de rock’n’roll són responsables que no espremem al 
màxim la immensa felicitat que produeix menjar bé. I com a cuiner, la brutal sensació que es 
té quan es cuina per als altres. 

Gairebé sempre que cuino, sento que reparteixo i comparteixo plaer. M’emociona el menjar, 
el producte i el foc. Rentar els aliments, tallar-los, en definitiva, el «xup-xup» de tot el procés, 
des que començo fins que arriba el moment de gaudir del menjar. Aquesta és la raó del 
llibre que tens a les mans, un llibre que no pretén ser res més que un receptari, un receptari 
divertit, si és que creieu com jo que el menjar pot ser-ho. 

Que un menjar sigui bo no té res a veure amb que sigui car: per fer un bon plat no cal tenir 
coneixements inaccessibles, es pot elaborar amb productes senzills i tècniques i estris a l’abast 
de tothom. Aquesta és la idea, i per això la majoria de receptes que he recollit aquí són locals, 
això sí, amb una mica de rock’n’roll. Hi ha grans clàssics de la cuina catalana, i també plats 
que es cuinen a molts altres llocs del planeta. El món gira molt de pressa i seria absurd donar 
l’esquena a les cuines d’arreu: per això, aquí trobaràs receptes del Japó, de Mèxic, de l’Índia, 
de Nova York i dels nostres veïns europeus. També us he de dir que a totes els he donat un 
toc català, o bé per falta de producte original o bé per no complicar-me massa.

Les receptes que hi trobaràs estan pensades per a quatre persones, i les mesures, els 
ingredients i els temps de cocció són els apropiats per aquestes quatre racions. Però t’animo 
enèrgicament que hi posis la teva personalitat: que si no t’agrada el pèsol hi posis cigró, no hi 
ha normes. Pel que fa a la dificultat, t’avanço que la majoria de propostes d’aquest llibre són 
ben fàcils de fer. En algunes es necessita certa mà dreta i en quatre comptades es requereix 
tenir una mica més d’experiència. Ep! Però no n’hi ha cap d’impossible. Per últim, quan als 
ingredients indico oli «Ove», no vull dir res més que oli d’oliva verge extra.

Vull afegir que aquest llibre no només és meu: és de totes les persones amb qui m’he creuat 
en una cuina o en un mercat, des de la meva mare fins als gran professionals amb qui he 
treballat i m’han inculcat l’amor per aquesta feina.

Noi@, ha estat i és una experiència brutal, perquè sense vosaltres no hauria fet el clic que 
m’ha permès capgirar-ho tot i descobrir la meva gran passió, que no és cuinar, sinó compartir 
la cuina que fem amb la gent que estimo. Per això visc i per això em llevo cada dia.

Ara també la vull compartir amb tu. Cuina amb mi.

Marc Ribas
Instagram: @madxef
Twitter: @mrcuines

PRESENTACIÓ
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10  —  E N T R A N T S ,  O U S  I  T O T  T E R R E N Y S

1 Preparem la salsa holandesa: 
disposem una cassola al foc 

amb dos dits d’aigua. Quan bulli, 
l’apartem. A dins, hi col·loquem 
un bol de vidre per coure al 
bany maria. Hi tirem els quatre 
rovells d’ou i un pols de sal, i els 
remenem amb el batedor.

2 Tornem a posar la cassola al 
foc, al mínim, i agreguem la 

mantega freda tallada a daus 
(d’un en un) mentre batem, ara 
enèrgicament. Cal remenar 
durant uns minuts fins que la 
mantega es fongui i la barreja 
espesseixi i dobli el seu volum. Hi 
tirem un rajolí de suc de llimona 
i continuem batent. Retirem la 
cassola del foc i ho reservem així.

3 Fem els ous escaldats: omplim 
un cassó alt amb aigua, hi 

tirem el vinagre, i la fem bullir. Hi 
aboquem amb compte el primer 
ou, tot procurant que el rovell no 
es trenqui. Un cop dins, remenem 
amb una cullera de fusta tot fent 
cercles fins que es creï un remolí. 
Repetim l’operació amb la resta 
d’ous (han de coure entre 2 i  
3 minuts). Els retirem de l’aigua 
amb la mateixa cullera.

4 Acabem la salsa: pelem 
l’escalunya i la piquem ben 

petita. L’afegim al bol i remenem. 
Hi agreguem una mica d’estragó 
(si no en tenim, podem utilitzar 
farigola cítrica).

5 Obrim els brioixos i els torrem 
una mica. Els disposem, 

oberts, als plats.

6 Col·loquem un parell de 
cullerades de salsa a la base 

dels panets, un tall de pernil 
al damunt, l’ou a sobre, els 
encenalls de pernil i un pols de 
pebre per rematar, i ho servim. 
Bon profit, senyors Benedict!

OUS A LA 
BENEDICTINA

Hi ha diferents versions sobre 
l’origen d’aquest esmorzar:  
una d’elles sosté que prové de  
L. Benedict, un novaiorquès  
ric que va demanar al luxós  
Waldorf  Hotel, on s’allotjava,  
uns ous especials per esmorzar. 

4 ous
4 brioixos
4 talls de pernil de gla
100 g d’encenalls de pernil
vinagre blanc  
(2 cullerades)
pebre negre
sal

Per a la salsa
4 rovells d’ou
125 g de mantega freda
suc de ½ llimona
1 escalunya
estragó
sal

UN ESMORZAR POTENT QUE CARREGA  
EL COS D’ENERGIA I BON HUMOR!
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12  —  E N T R A N T S ,  O U S  I  T O T  T E R R E N Y S

1 Elaborem la massa de les 
piadini (si no volem fer la 

massa o no tenim temps, podem 
comprar-les ja preparades): sobre 
una superfície llisa, barregem 
la farina, la sal i el llard, 
gairebé desfet. Donem forma 
de volcà a la farina i, a poc a 
poc, hi aboquem l’aigua a dins. 
Barregem bé fins que es formi 
una massa homogènia i sense 
grumolls.

2 Estirem la massa amb el corró 
i hi espolsem una mica de 

farina. La tallem en quatre parts 
iguals i fem una bola de cada tall. 
Tapem les boles amb un drap de 
cotó humit i les deixem reposar 
45 minuts a la nevera.

3 Preparem el farcit: tallem la 
ceba en plomes i el pebrot 

a la juliana, aixafem els dos 
grans d’all i quatre o cinc grans 
de pebre, ho passem tot a una 
cassola i ho cobrim d’oli. Ho 
coem a foc viu durant 5 minuts 
i després retirem la cassola del 
foc i hi aboquem el vi, el vinagre 
i el sucre i una mica de romaní. 
Ho tornem a deixar al foc (mitjà) 
durant 15 minuts.

4 Salpebrem els pits de pollastre 
amb pebre negre, hi tirem 

les fulles de farigola i els coem 
sencers a la planxa. Quan gairebé 
siguin cuits, hi espolsem una mica 
de pebre vermell.

5 Recuperem les quatre masses  
i les aplanem amb el corró. En 

fem quatre formes circulars i les 
coem a la paella amb un xic d’oli, 
com si fossin creps. Les retirem i 
les tapem amb un drap.

6 Disposem les quatre piadini 
en plats i n’omplim la meitat 

de cadascuna amb el farcit: 
l’escabetx de ceba i pebrot,  
el pollastre tallat a escalopes, 
els cogombrets, si els hi volem, 
a rodelles, i un xic de pebre. 
Dobleguem cada piadina pel mig 
i ja ens les podem cruspir! Buon 
appetito!

PIADINA DE 
POLLASTRE 
I PEBROT

És un entrepà? És una crep? 
És un burrito? No! És un 
clàssic italià que no podeu deixar 
de menjar si aneu a la regió 
d’Emília-Romanya. I si no  
hi aneu, també! 

2 pits de pollastre
1 pebrot vermell
1 ceba
2 grans d’alls
6 cogombrets (opcional)
1 fulla de llorer
vi blanc (1 copa)
vinagre de chardonnay 
(1 gotet)
sucre morè (1 cullerada)
farigola
romaní
pebre negre
pebre vermell
oli Ove
sal

Per a la massa
300 g de farina
50 g de llard de porc
150 ml d’aigua mineral
10 g de sal

LA PIADINA S’ELABORA SENSE  
LLEVAT I RECORDA EL PA DE PITA.

V al la pena comprar pollastre 
ecològic: ni el seu valor nutritiu  

ni el seu gust es poden comparar amb 
els dels pollastres convencionals.
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14  —  E N T R A N T S ,  O U S  I  T O T  T E R R E N Y S

1 Fem l’ou dur: el bullim amb 
aigua durant 13 minuts, el 

retirem i el deixem refredar.

2 Amb aquesta mateixa aigua 
bullint, escaldem un gra d’all 

durant mig minut. L’obrim i en 
retirem la part central.

3 Salpebrem el pit de pollastre 
i, en una paella amb un rajolí 

d’oli, l’enrossim uns minuts amb 
una mica de romaní, l’altre all 
sense pelar però aixafat i una 
cullerada de mantega.

4 Disposem el pollastre i el suc 
de la paella amb l’all sobre un 

paper sulfurat i el tanquem per 
fer una papillota. En un costat 
de la safata del forn (fora de la 
papillota), també hi afegim el pa 
per torrar-lo (també podem fer-lo 
a la torradora). Ho coem al forn 
durant 8 minuts a 200º C.  
Després, ho deixem refredar i 
tallem el pollastre i el pa a daus. 

5 Saltem la cansalada fumada en 
una paella ben calenta i sense 

oli, la deixem refredar i la tallem 
a trossos petits (ha de quedar 
cruixent).

6 Elaborem la salsa: en el vas de 
la batedora elèctrica, hi tirem 

l’ou dur pelat, la cullerada de 
mostassa, les dues cullerades de 
Perrins, un raig d’oli, el parmesà 
ratllat, el gra d’all escaldat i 
pelat, el suc de mitja llimona i les 
anxoves. Ho triturem tot junt.

7 En un bol, barregem les fulles 
d’enciam, ja netes i trossejades, 

amb els daus de pollastre, el pa  
i la meitat de la salsa. 

8 Servim l’amanida amb la resta 
de salsa abocada al damunt, 

les làmines de parmesà i els 
crostonets de pa torrat. 

AMANIDA CÈSAR Aquesta amanida és una creació 
de Caesar Cardini, el propietari 
d’una cadena de restaurants de 
Mèxic i els Estats Units. Va 
sorgir després de la celebració 
del 4 de juliol de 1924, quan  
el rebost li va quedar sota 
mínims i va haver d’inventar 
plats amb el que tenia a mà.

enciam de fulla de roure
enciam llarg
1 gra d’all
4 talls de cansalada 
fumada
làmines de parmesà
1 pit de pollastre
4 llesques de pa
romaní
oli Ove

Per a la salsa
1 ou
1 gra d’all
100 g de parmesà ratllat
½ llimona
2 anxoves
mostassa de Dijon  
(1 cullerada)
salsa Perrins  
(2 cullerades)
mantega (1 cullerada)
pebre
oli Ove

WELCOME TO CAESAR’S!

S i l’assortim amb força pollastre, 
ou i pa torrat, l’amanida Cèsar 

funciona com a plat únic. 
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16  —  E N T R A N T S ,  O U S  I  T O T  T E R R E N Y S

1 En una cassola, disposem tres 
o quatre dits d’oli. Pelem les 

carxofes i els tallem la punta. 
Les tallem a quarts, incloent-hi 
els troncs, en retirem les barbes 
centrals i les passem de seguida a 
la cassola per evitar que s’oxidin. 
Les confitem amb el foc al 
mínim, comptant 20 minuts des 
del moment que apareguin les 
primeres bombolletes.

2 Preparem la ceba fregida: 
pelem les cebes i les tallem 

a rodelles fines (si ho fem amb 
una mandolina, encara millor). 
Les reservem sobre un paper 
absorbent perquè perdin humitat.

3 En un bol, barregem les dues 
cullerades de farina de blat 

de moro amb les de cigró. Amb 
aquesta barreja enfarinem les 
rodelles de ceba, tot espolsant-les 
per tal que no hi quedi massa 
farina. 

4 Fregim les rodelles en una 
paella amb oli ben calent 

(procurem que no s’enganxin 
entre elles) i les deixem sobre 
paper absorbent. Les disposem 

en una safata de forn folrada 
amb paper sulfurat i les fornegem 
durant 5 minuts a 220º C.

5 Col·loquem les carxofes sobre 
un colador de malla fina i les 

hi deixem perquè s’escorri l’oli. 

6 Batem els ous en un bol i hi 
afegim un pols de sal i un altre 

de pebre blanc.

7 Escalfem una paella amb 
un xic de l’oli de confitar les 

carxofes i fem la truita oberta, 
és a dir, sense doblegar-la. Quan 
hagi quallat, la disposem sobre 
un plat. 

8 Col·loquem les carxofes a 
sobre i, al damunt, les rodelles 

de ceba fregida. Acabem de 
muntar el plat amb fulles de ruca, 
un pols de sal, un rajolí d’oli de 
les carxofes i llestos.

TRUITA OBERTA 
DE CARXOFES

L’ou és un aliment 10: és 
econòmic, fàcil de cuinar i 
molt complet, ja que ens aporta 
proteïnes, vitamines, minerals 
i àcids grassos essencials. Les 
truites, a més, sempre són una 
bona opció per sopar perquè són 
de digestió suau i ràpides de fer.

4 ous
4 carxofes
1 ceba de Figueres
farina de cigró  
(2 cullerades)
farina de blat de moro  
(2 cullerades)
ruca
pebre blanc
oli Ove
sal

A a l’hora de comprar ous, millor que 
siguin ecològics. Els distinguireu 

perquè a la closca hi duen una 
numeració que comença per 0.

AQUEST PLAT ÉS MOLT NUTRITIU  
I APTE PER A OVOVEGETARIANS.

Brutal - 2 idiomes.indd   16 05/02/18   12:42



Brutal - 2 idiomes.indd   17 05/02/18   12:42




