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L’edició d’aquest llibre ha estat enllestida el 
mes de febrer del 2021, just en el vint-i-cinquè 
aniversari de Cossetània Edicions. Joan Jofre 
Español (Alió, 1950–2019) fou, juntament amb 
el seu amic de la infantesa Agustí Garcia Carrion 
(Alió, 1949–2019), coautor del llibre La cuina 
del calçot (Cossetània, hivern de 1996-1997), 
el primer llibre de cuina de l’editorial i la seva 
primera publicació d’èxit, amb cinc edicions. 
Aquestes ratlles volen servir per homenatjar
el Joan i l’Agustí, i La cuina dels fumats 
s’incorpora al llegat que ens van deixar.
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No descobreixo cap secret ni ensorro cap mite si dic que el fumat no és 
una tècnica pròpia de la nostra cuina tradicional i que els fumats són uns 
productes aliens a ella que, lentament i com a fruit de la globalització del 
mercat, s’hi ha anat incorporant. Primer com a fruit del comerç i després 
com a resultat de la importació de la tècnica per aconseguir nous recursos, 
sabors o atractius. Ho demostren les 119 receptes de salmó fumat (encara 
avui bàsicament nòrdic) i les 50 de bacallà fumat (també vingut de les ai-
gües fredes) del llibre que teniu a les mans, enfront les 35 de truita fumada 
que apunten la capacitat de modernitzar un producte autòcton de la nostra 
muntanya pirinenca imitant el que es fa a altres llocs.
Perquè les altres variants que hi apareixen, les vint i poques receptes d’aren-
gada fumada i les altres tantes de tonyina fumada, mostren com aquests 
productes llunyans o propers, antics o moderns, no han assolit encara un 
grau d’acceptació i consum massiu, malgrat superar força la presència del 
peix espasa fumat, amb tres receptes al llibre, i l’absència de l’esturió fumat.

Tot plegat, té una certa lògica. Perquè el fumat, allà on es practica, no deixa 
de ser una de les tècniques amb què l’home va afrontar, des dels temps pre-
històrics, una de les seves necessitats bàsiques que jo goso qualificar com 
“la necessitat bàsica”. Tenir a mà aliments de forma continuada en un entorn 
com el nostre, variable i, per tant, de disponibilitat més o menys estacional.

Els vegetals li permetien cobrir part d’aquesta necessitat gràcies a la seva 
biologia, que inclou períodes d’inactivitat en forma de llavors i altres estruc-

EL FORASTER
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tures de reserva (bulbs, tubercles, etc.) que l’home va aprendre a buscar, 
collir i guardar un cop espontàniament assecats. No així els animals, amb la 
seva aportació bàsica i important de lípids i proteïnes. Perquè la presència 
en ells dels greixos i de l’aigua en general facilitaven la putrefacció i, per 
tant, impedien la conservació espontània per a un consum a terminis.

Sortosament, primer la simple escalfor de les zones més càlides i després la 
companyia reconfortant del foc varen ajudar a resoldre el problema, diferen-
ciant clarament dues àrees: la situada més al sud, on l’escalfor del sol era 
suficient per assecar la carn o el peix deixats a l’aire lliure, i la més nòrdica, 
que necessitava l’ajut de l’escalfor del foc per aconseguir el mateix objectiu.

En ambdós casos, el resultat final diferia quan es pretenia conservar peix o 
carn. El primer, generalment marí —i per tant salat— i poc greixós, donava 
un producte ja saborós i força estable, mentre el segon resultava més insí-
pid i, en ser greixós, tendia a ranciejar. 

D’aquí que, mentre a les zones més càlides el procés es limitava a posar al 
sol el producte degudament tallat per garantir un assecat regular i suficient, 
a les més fredes aquest procés s’allargava penjant el producte a l’interior 
dels habitacles calents per aconseguir completar-ne l’assecamet que el sol 
just encetava. I mentre al nord es produïen el peixopalo i les carns seques 
dels indis americans, al sud mediterrani es creaven el bull de tonyina i el 
pernil. Una tendència que l’aparició de la ramaderia a les zones humides de 
casa nostra va escapçar d’arrel en el camp del consum d’animals terrestres, 
sempre més o menys disponibles, i en canvi es mantingué en el dels aquà-
tics, sobretot els marins.

No és sobrer recordar que, en aquest sud mediterrani que esmentava, hi ha-
via una tècnica que competia en la conservació del producte marí: la saladu-
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ra. Tradicionalment, mitjançant una salmorra que permetia mantenir la peça 
de peix submergida i, per tant, lluny dels perills de la putrefacció. Només 
més endavant algunes peces combinaren les dues tècniques —saladura i 
assecament— per crear un producte sec i de fàcil transport. Anaven des de 
l’humil i “cuinable” bull de tonyina fins a la selecta i apreciada moixama.

Però, a les nostres contrades, l’avantatge era clar. Una nit en remull de la 
salaó, enfront els dos o tres dies de remull del producte sec i amoixamat, 
decantaria i mantindria el consum en la banda dels salats en líquid. Seria 
anys més tard quan la conjunció portuguesa i basca dels processos de 
salat i assecament amb què s’obtenia el bacallà, ara tradicional, marcaria 
el lent declivi dels salaons, avui quasi exclusius de la tonyina i les anxoves. 
I afegim-hi la comoditat del transport, baixant per la vall de l’Ebre, dels 
bacallans secs fets fardells que, amb la seva invasió, varen anar deixant 
l’incòmode peix salat —transportat en barriques amb el suc— confinat a la 
zona costanera.

Mentrestant, a les fredes costes del nord, la tecnologia de conservació tam-
bé havia fet els seus progressos. La Gran Bretanya amb el bacallà, els 
països nòrdics amb el salmó, Rússia amb l’esturió i Alemanya i Holanda 
amb l’areng. La impossibilitat de disposar de salines costaneres per obtenir 
l’ingredient salador es veié compensada per l’explotació de les mines i el 
comerç amb el sud. Això permeté un salat superficial previ que aportava al 
producte final un avantatge important. Al marge d’eliminar possibles bac-
teris, la sal provocava la sortida a la superfície d’algunes proteïnes mus-
culars (bàsicament miosina) que, en assecar-se, formaven una pel·lícula 
superficial brillant que en millorava l’aspecte, afavoria la conservació i en-
fosquia lleugerament la superfície mentre s’assecava tot esperant el mo-
ment definitiu del fumat. Un fumat que arrencava a baixa temperatura (al 
voltant dels 30 ºC) per no assecar massa la superfície i permetre una certa 
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deshidratació sense arribar a la cocció. Quan s’assolia el punt convenient, el 
fumat es continuava durant més o menys temps i a una temperatura adient a 
l’objectiu que es buscava. Si es vol conservar la textura del peix cru, caldrà 
mantenir la temperatura baixa que ja tenia. En la mesura que l’apugem fins 
als 65-70 ºC del fumat en calent, la textura final del peix esdevindrà més 
seca i compacta. El seu temps d’aplicació també juga un paper important, 
especialment en la conservació. A més durada del fumat, que oscil·la entre 
les 5 i les 36 hores, més temps de conservació.

Naturalment, el fumat no només aporta calor. Les substàncies aromàtiques 
de les fustes i herbes seleccionades que es cremen aportaran el seu toc de 
sabor diferencial. Curiosament, de forma més intensa si el fumat es fa (com 
l’inicial) a baixa temperatura i si la fusta que crema està feta de serradures. 
D’aquí que moltes instal·lacions de fumat tinguin en cambres separades el 
procés de combustió de les fustes i el de contacte entre el peix preparat i 
el fum, convenientment refredat.

Els avantatges de qualsevol d’aquests productes eren força evidents: la fa-
cilitat de conservació sense haver-lo de submergir en salmorra o líquids 
conservants; la disponibilitat immediata, que permetia un consum també 
immediat i que no necessitava passar pels fogons, i l’oferta creixent que 
es generà durant el segle passat a tota Europa a través de la restauració 
d’un cert nivell que la burgesia feu seva. Tots aquests factors suposaren la 
incorporació dels fumats als nostres rebosts i receptaris, especialment en el 
camp dels entrants i els àpats informals.

Avui, amb les tècniques més depurades i els productes millor preparats, els 
fumats han esdevingut un element imprescindible de les nostres gastrono-
mies. Aquest llibre ho demostra. Però convé tenir clar, com també evidencia 
el llibre, que els fumats no són polivalents. No serveixen per a tot. D’aquí 
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que la majoria de receptes que el llibre presenta siguin entrants, amanides 
o tapes. Per fer una sopa, un segon plat de peix o un plat calent, el rebost 
ofereix prou alternatives per no haver de recórrer a un aliment pensat per 
suportar les èpoques de carestia de producte fresc. 

No us trobeu, doncs, davant d’un tractat genèric, sinó davant d’una mono-
grafia. Un reguitzell de receptes que esperen obrir-vos la gana i posar en el 
lloc que li pertoca una tècnica prèvia que no per aliena ens hauria de resultar 
estranya. Si el món es globalitza, la cuina també ho ha de fer, no?

Però no per això hem de recórrer a fórmules extravagants o preparacions 
contra natura. Per això us deia que esteu davant una monografia a la qual 
jo, modestament, he volgut aportar un toc informatiu perquè ningú confongui 
el fumat amb aquella barbacoa que fumeja tot cremant el greix que deixen 
anar les costelles que hi coem o aquella cuina en què una pizza acaba 
de cremar-se al forn. Encara que, probablement, vosaltres també sigueu 
d’aquells que, quan preparen unes costelles a la brasa a la barbacoa, tiren 
uns brots de farigola seca a les flames per fer, sense ser-ne massa cons-
cients, un fumat com els que en Joan Jofre Español emprava en les seves 
receptes. Les que recull aquest llibre.

FRANCESC MURGADAS
Gastrònom
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Les receptes
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Talleu l’enciam i l’escarola a trossos. Afegiu-hi els 
créixens esfullats i la ceba tallada a la juliana i 
deixeu-ho en un bol. Coeu la llagosta amb aigua, 
sal i llorer. Quan comenci a bullir, deixeu-la 15 
minuts aproximadament. Deixeu-ho refredar. Partiu 
la llagosta per la meitat i traieu la carn del cap i de 
la cua. Filetegeu la cua a rodanxes. Esmicoleu la 
part del cap i reserveu-ho. Prepareu la salsa rosa i 
reserveu-la. Amaniu l’enciam, l’escarola, la xicoira, 
els créixens i la ceba amb l’oli, el vinagre, la sal i el 
pebre. Ajunteu el salmó fumat tallat a la juliana.
Amb tot això, feu una muntanya i, pel voltant, 
poseu la llagosta. Serviu-ho amb la salsa a part. 
Decoreu-ho al gust i serviu-ho. 

Ingredients per a 4 persones
1 llagosta d’1 kg; 1 enciam ta-
llat a trossos; 1 escarola tallada 
a trossos; créixens; 1 ceba; 1 
xicoira; cerfull; 12 filets de sal-
mó fumat tallat a la juliana

Per amanir

Oli d’oliva; vinagre de sidra; sal 
i pebre

Per a la salsa rosa

Salsa Perrins; maionesa; quèt-
xup; suc de taronja; nata líqui-
da; 2 rovells d’ou dur
2 gotes de tabasco

AMANIDA DE LLAGOSTA AMB SALMÓ FUMAT

AMANIDA DE SALMÓ FUMAT I ANGULES

Netegeu les verdures. Talleu-les a la juliana i 
deixeu-les en un bol. Després afegiu-hi el salmó 
fumat tallat a la juliana i les angules. Amaniu-ho 
amb la vinagreta, barregeu-ho bé i decoreu els 
plats al gust. Ja podeu servir-ho.

Ingredients per a 4 persones
400 g d’angules; 16 talls de 
salmó fumat tallat a la juliana; 
api blanc tallat a la juliana; 2 
pastanagues tallades a la juliana; 
1 enciam tallat a la juliana 

Per a la vinagreta

Julivert picat; 1 tòfona picada 
i el seu suc; oli i vinagre agre-
dolç; sal i pebre
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Poseu una paella amb oli al foc. Afegiu-hi els alls i, 
a continuació, els espinacs i les mongetes seques. 
Salteu-ho bé i reserveu-ho. Poseu els espinacs i 
les mongetes seques als plats. Després amaniu-ho 
amb la vinagreta i, al damunt, col·loqueu-hi els 
filets d’arengada. Serviu-ho amb torrades de pa 
amb tomàquet. 

Ingredients per a 4 persones
1 kg d’espinacs fets al vapor; 
12 filets d’arengada fumada; 
8 grans d’all ben picats; oli 
d’oliva; 300 g de mongetes 
seques bullides 

Per a la vinagreta

3 cogombrets ben picats; ½ 
ceba ben picada; julivert ben 
picat; oli d’oliva; mostassa 
dolça; sal i pebre

AMANIDA D’ESPINACS I ARENGADA FUMADA

AMANIDA DE TONYINA I BACALLÀ FUMAT

Barregeu les mongetes seques amb la ceba, 
els alls, les olives, el bacallà fumat i la tonyina 
fumada. Amaniu-ho amb la vinagreta i deixeu-ho 
macerar durant una hora, remenant-ho dues o tres 
vegades. Ja podeu servir-ho.

Ingredients per a 6 persones
400 g de mongetes seques cui-
tes; 12 talls de bacallà fumat ta-
llat a trossos; 12 talls de tonyina 
fumada tallada a trossos; 1 ceba 
picada; 4 grans d’all picats; 50 g 
d’olives farcides picades 

Per a la vinagreta

Oli d’oliva; vinagre de poma; sal 
i pebre; julivert picat
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Coeu al punt les faves amb sal i menta. Deixeu-les 
refredar. A part, talleu els cabdells, el pernil serrà 
tallat a la juliana i el salmó fumat tallat a trossos 
fins. Repartiu per damunt els plats els cabdells, el 
pernil i el salmó fumat. Damunt poseu-hi les faves. 
Amaniu-ho amb la salsa i serviu-ho.

Ingredients per a 4 persones
1 kg de faves esgranades, peti-
tes o en conserva; 1 branca de 
menta; 200 g de pernil serrà ta-
llat a la juliana; 2 cabdells tallats 
a la juliana; 16 talls de salmó 
fumat tallat a trossos fins

Per amanir

Mostassa de Dijon; oli d’oliva; 
vinagre agredolç; menta ben pi-
cada; julivert ben picat; 10 olives 
farcides picades

AMANIDA DE FAVES AMB SALMÓ FUMAT

AMANIDA DE BACALLÀ I ANXOVES
AMB ALL FREGIT

Poseu l’escarola a netejar sota de l’aixeta. Quan 
estigui neta, escorreu-la, trossegeu-la i col·loqueu-
la als plats o en una plàtera. A part, poseu l’oli a la 
paella i fregiu els alls tallats. Quan estiguin daurats, 
aboqueu-los per damunt de l’escarola. Prèviament 
afegiu-hi el vinagre i la sal. Pel voltant, poseu-hi les 
anxoves i el bacallà fumat enrotllat. Empolvoreu-ho 
amb el julivert picat i serviu-ho.

Ingredients per a 4 persones
1 escarola tallada a trossos; 
12 filets d’anxoves de l’Escala;
12 talls de bacallà fumat 
enrotllat; 1 dl d’oli d’oliva; 
8 grans d’all laminats; unes 
gotes de vinagre de cava; 
julivert picat
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Carpaccio de mango amb salmó fumat..............103
Carpaccio de meló amb salmó fumat,

anxoves i pernil..............................................120
Carpaccio de pinya amb salmó fumat i pernil ......98

Carpaccio de tomàquet amb formatge
fresc i truita fumada ...................................... 88

Cassola de mongetes amb cloïsses
i mandonguilles de bacallà .......................... 128

Cassoletes farcides de samfaina
amb anxoves de l’Escala ................................ 62

Cassoletes de samfaina amb salmó
i anxoves ..................................................... 103

Cassoletes d’ous escalfats amb salmó
fumat i juliana d’anxoves ............................... 51

Coca de llonganissa i salmó fumat ................... 118
Crema de calçots amb pinyons

i salmó fumat ............................................... 119
Crema de carabassa amb anxoves

de l’Escala i truita fumada ........................... 111
Crema de carabassa amb juliana

de salmó fumat i pernil .................................. 97
Creps de bacallà amb salmó fumat .................. 124
Creps de bacallà fumat amb samfaina

i musclos ..................................................... 127
Creps farcides d’espinacs i salmó fumat ............ 60
Creps farcides de verdures

i peix espasa amb pera ................................ 110
Creps fumades amb xampinyons ....................... 61
Croquetes de bacallà fumat ............................... 70
Croquetes de salmó fumat ................................. 69
Croquetes de truita fumada amb

salsa de tomàquet ......................................... 75
Delícies de fumats ............................................. 69
Embolcalls de calçots amb truita fumada .......... 81
Embolcalls de porros amb truita fumada ........... 65
Embolcalls de salmó fumat amb

llagostins i alls tendres ................................. 126
Embolcalls de salmó fumat amb

pebrot verd i alls tendres ............................. 136
Empanades de salmó fumat i samfaina ........... 137
Escalivada amb arengada fumada ..................... 34
Escalivada amb mandonguilles

de bacallà fumat .......................................... 123
Escalivada amb salmó fumat i pernil

de Jabugo ..................................................... 91
Escalivada amb seitons, botifarra

negra i truita fumada ................................... 105
Escarola amb bacallà i tonyina fumada

amb romesco .............................................. 124
Espaguetis amb salsa de tomàquet

i salmó fumat ............................................... 139
Espàrrecs amb beixamel i salmó fumat.............. 42
Espàrrecs gratinats amb salmó fumat i tòfona.... 95
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Estofat de patates i bacallà amb
mandonguilles de salmó fumat .....................127

Farcellets de salmó fumat amb tàrtar
de bacallà fumat .............................................42

Figues amb salmó fumat ....................................37
Fons de carxofes farcides de truita fumada ........38
Lasanya de salmó fresc amb calçots

i espàrrecs verds ............................................82
Lasanya de truita fumada amb

samfaina i anxoves .......................................106
Llom de salmó amb calçots rostits i allioli ...........84
Mandonguilles de bacallà fumat .........................96
Mandonguilles de salmó fumat ...........................82
Meló amb salmó fumat i pernil ...........................88
Milfulls de patata amb ous ferrats

i salmó fumat ................................................112
Milfulls de patata i bacallà fumat ........................40
Milfulls de patata i poma amb truita i pernil ......101
Mini vol-au-vents farcits de salpicó de fumats ....122
Mousse amb pebrots del piquillo

i truita fumada .............................................132
Mousse de truita fumada amb salsa

de pebrots ......................................................59
Niu de brandada de bacallà cobert

amb salmó fumat sobre un fons
de tomàquet concassé....................................74

Niu d’ous amb salmó fumat i xoriç picant .........116
Niu d’ous amb samfaina, tonyina

fumada i ous ferrats ......................................116
Niu de patata amb gambes

i salmó fumat ................................................114
Nius d’ous amb truita fumada ............................46
Ous al plat amb albergínia, cirerols

i salmó fumat ................................................114
Ous al plat amb pebrots del piquillo

i tonyina fumada ...........................................113
Ous amb xampinyons i truita fumada .................50
Ous de puré de patates i salmó fumat ................52
Ous durs amb truita fumada ...............................45
Ous escalfats amb salmó fumat

i juliana d’anxoves ..........................................45
Ous estrellats amb salmó fumat i pernil ............100
Ous ferrats amb espàrrecs i arengades ...............88
Ous ferrats amb mel, patates xips

i salmó fumat ................................................134
Ous ferrats amb moniato, xoriç picant i salmó ....100
Ous ferrats amb patates xips, salmó

fumat i cansalada .........................................107
Ous ferrats amb salmó fumat ..............................46

Ous ferrats amb salmó i espàrrecs ...................... 92
Ous remenats amb bacallà fumat ..................... 133
Pa amb tomàquet amb botifarra

blanca i salmó fumat ...................................... 96
Pa torrat amb escalivada, anxoves

i arengades fumades ...................................... 62
Panet farcit d’escalivada, truita

fumada i ou ferrat ........................................... 92
Pastís de carbassó amb truita fumada ................ 57
Pastís d’espinacs a la catalana

amb bacallà fumat .......................................... 54
Pastís d’espinacs, salmó i xampinyons

amb salsa d’avellanes ..................................... 87
Pastís d’esqueixada de bacallà amb

romesco i salmó fumat ................................. 132
Pastís d’esqueixada de bacallà fumat ................. 91
Pastís de salmó amb pebrots del piquillo

i anxoves amb salsa d’alfàbrega...................... 56
Pastís de salmó fumat amb verdures .................. 57
Paté de bacallà fumat amb ous

farcits de tonyina .......................................... 119
Pebrots del piquillo amb salmó ........................... 36
Pebrots del piquillo amb tonyina

i bacallà fumat amb allada .............................. 43
Pebrots del piquillo farcits de tonyina fumada..... 41
Pebrots farcits de salmó fumat ........................... 38
Perles de meló amb salmó fumat ....................... 36
Pèsols amb tonyina fumada ................................ 37
Pèsols saltats amb llonganissa i salmó fumat ......133
Pèsols saltats amb salmó fumat i amb panses.... 105
Pizza d’anxoves de l’Escala i tonyina fumada ..... 118
Porros amb beixamel i salmó fumat .................... 43
Potatge de mongetes amb

mandonguilles de bacallà fumat ................... 126
Poti-poti d’amanida de bacallà fumat

i patates ....................................................... 136
Poti-poti de calçots i salmó fumat ....................... 80
Púding de bacallà fumat ..................................... 53
Quiche lorraine amb espinacs

a la catalana i salmó fumat ........................... 138
Remenat de bacallà amb alls tendres

i pebrots del piquillo ....................................... 48
Remenat de bacallà, llagostins i alls tendres ....... 49
Remenat de faves tendres amb

bacallà fumat .................................................. 44
Remenat de salmó fumat ................................... 44
Remenat de truita fumada amb alls tendres ....... 49
Rotlle de salmó fumat amb alvocats

i anxoves ...................................................... 122
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Rotlles de bacallà fumat amb tàrtar
de salmó........................................................ 71

Rotlles de salmó amb pernil i anxoves ............... 95
Rotlles de salmó fumat amb angules ................. 68
Rotlles de salmó fumat amb escalivada

i anxoves ....................................................... 90
Rotlles de salmó fumat amb formatge ................ 68
Rotlles de salmó fumat i espàrrecs .................... 66
Rotlles de salmó fumat, angules i cirerols .......... 94
Rotlles de salmó i angules ................................. 64
Salmó fresc amb fons de calçots i romesco ....... 84
Salmó fresc marinat ........................................... 94
Salpicó de fumats amb fruita ............................. 67
Salpicó de fumats amb xampinyons .................. 67
Saltat de bolets amb bacallà i anxoves fumades ...34
Sandvitx de formatge Philadelphia

amb poma fregida i salmó fumat ................. 108
Sandvitx de salmó fumat ................................. 108
Somni de torrada ............................................. 120
Sopa de tomàquet amb juliana de

salmó fumat ................................................ 110
Suflé d’espinacs i salmó fumat .......................... 70
Suflé de salmó fumat ......................................... 71
Tallarines amb salmó fumat ............................... 60
Tallarines de ceps i salmó fumat ........................ 90
Tàrtar de bacallà amb salmó fumat ................. 128
Tàrtar de bacallà fumat.................................... 125
Tàrtar de bacallà, anxoves i salmó fumat ......... 138
Tàrtar de salmó fumat ..................................... 117
Terrina de carbassó amb salmó fumat ............... 54
Terrina de fumats amb salsa whisky .................. 53
Terrina de salmó fumat ...................................... 56
Terrina de truita i anxoves fumades ................... 58
Tomàquets farcits de salpicó.............................. 40
Torrada d’angules i tonyina fumada ................. 134
Torrada d’escalivada amb botifarra

blanca i negra i amb salmó .......................... 102
Torrada d’escalivada amb botifarra blanca

i tonyina fumada .......................................... 134
Torrada de figues amb anxoves i truita fumada .. 92
Torrada de maduixots amb truita fumada ........ 100
Torrades amb figues i arengada fumada ............ 90
Torrades de pa de pagès sucat amb all,

arengada fumada i anxoves de l’Escala.......... 58
Torrades de salmó fumat i raïm ....................... 116
Truita de bacallà amb mongetes seques ............ 48
Truita de bacallà fumat ...................................... 52
Truita de bacallà fumat amb mongetes

i romesco ...................................................... 75

Truita de bacallà fumat amb mongetes
seques ...........................................................125

Truita de patates xips, ceba i truita
fumada ............................................................85

Truita de salmó ....................................................50
Ventall de fumats .................................................66
Vol-au-vents de llenegues i bacallà fumat ............64
Xapata amb tonyina, ou dur, olives

i truita fumada ...............................................117

lEs basEs
Brandada de bacallà ..........................................144
Escalivada .........................................................143 
Maceració del salmó ..........................................144
Mandonguilles de bacallà fumat .........................145
Mandonguilles de salmó fumat ..........................145
Mantega d’all .....................................................145
Mantega d’anxoves ............................................146
Mantega de cafè de París...................................146
Pasta per a bunyols ...........................................143
Pasta per a la tempura .......................................142
Pasta per a les creps ..........................................142
Pasta per a les croquetes ...................................142
Samfaina ...........................................................143

lEs salsEs
Allioli de codony .................................................152
Allioli de mel ......................................................154
Allioli de pera .....................................................152
Caldo d’au (per mullar) ......................................153
Caldo de peix (fumet) .........................................153
Romesco (fred) ..................................................155
Salsa beixamel ...................................................151
Salsa de calçots .................................................151
Salsa de calçots (per a peix)...............................151
Salsa de gambes ................................................154
Salsa de tomàquet .............................................152
Salsa del piquillo ................................................150
Salsa rocafort .....................................................150
Salsa rosa ..........................................................150
Salsa tàrtara .......................................................153
Salsa whisky ......................................................154
Salsa xató ..........................................................155
Vinagreta d’all ....................................................148
Vinagreta de cava ..............................................149
Vinagreta de caviar ............................................149
Vinagreta de kiwis ..............................................148
Vinagreta de pebrots ..........................................148
Vinagreta de tòfones ..........................................149
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