


Primera edició: febrer de 2014

© del text: Toni Monné

© de les fotografies: Xabier Mendiola

© de la traducció: Anna Garcia Soteras

© de l’edició original: Zahorí d’Idees, S.L.

© d’aquesta edició:

9 Grup Editorial

Cossetània Edicions

C/ Violeta, 6 • 43800 Valls

Tel. 977 60 25 91 • Fax 977 61 43 57

cossetania@cossetania.com 

www.cossetània.com

Coordinació i realització editorial: Zahorí d’Idees, S.L.

Disseny: Extra!

Cuina i estilisme: Ruth Castillo

Edició: Ana Gallo

Impressió: Norprint

ISBN: 978-84-9034-211-4

DL T 18-2014

Fotografia

XABIER MENDIOLA

UN MENÚ DE TAPES, 
CÒ
UN MENÚ DE TAPES, 
CÒ
UN MENÚ DE TAPES, 

CTEL AMB AMICS, 
UN SOPAR DAVANT DE LA TELE, 
GUST DE MAR, SA I AMB POQSA I AMB POQS UES UES U
CALORIES,CALORIES,C LA VOLTA AL MÓN, 

ST DE MAR, 
A VOLTA AL MÓN, 

ST DE MAR, A I AMB POQ
A VOLTA AL MÓN, 

A I AMB POQ
LA VOLTA AL MÓN, L

PRIMAVERA A LA TAURIMAVERA A LA TAURIMAVERA A LA TA LA, UN BULA, UN BU UFET UFET U
D’ESTIU, AMB AIRE DE TARDOR, AMB AIRE DE TARDOR, A

UN CÀTERIN
,

ÀTERIN
, MB AIRE DE TARDOR, 

ÀTERIN
MB AIRE DE TARDOR, 

CÀTERINC G MODERN, G MODERN, G SOPAR DE 
CAP D’ACAP D’ACAP D’ NY, ANY, A FESTA AMB MAINADA, 
FORMATGES I PATÉS DE MANERA 

NY, 
ES I PATÉS DE MANERA 

NY, ESTA AMB MAINADA, 
ES I PATÉS DE MANERA 

ESTA AMB MAINADA, 

DIFERENT, TOT CROQUETES, UETES, U
TEMPTACEMPTACEMPTA IONS DOLCES

15 menús per menjar amb els dits
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La cLau ES TROBa En La dOSi
Menjar amb els dits és un dels plaers més antics de la humanitat. 
Quan vam començar a parlar de la possibilitat de fer aquest llibre, 
de fet, el primer títol que es va suggerir va ser finger food, que 
en anglès significa «menjar que es menja amb els dits». No deixa 
de ser curiós que un concepte que pot semblar tan banal –i tan 
àmpliament conegut a totes les cultures del món– s’hagi posat 
novament de moda. Durant aquesta darrera dècada, finger food 
ha passat de ser un terme emprat únicament per designar la nova 
tendència en càterings i restaurants fashion a convertir-se en un 
fet comú en l’àmbit familiar i domèstic, ja sigui per als adolescents 
que preparen els seus primers sopars amb amics o per als esforçats 
pares i mares que organitzen festes d’aniversari als seus fills.

Arribo a la conclusió de que potser el que ens agrada de veritat 
és posar noms anglesos a coses que coneixem de tota la vida. 
Que potser no són finger food les nostres tapes i broquetes 
tradicionals? I els mariscs, els entrepans, les croquetes? La llista 
d’elaboracions que poden menjar-se sense necessitat de coberts
és gairebé infinita i pot encabir tots els plats d’un àpat, des
dels amuse-bouche o aperitius fins als petit fours, per emprar 
ara la llengua francesa, destronada actualment, però que fins
fa poc regnava de manera indiscutida a la cuina occidental, 
especialment a l’anomenada «alta cuina». 

Fa un parell de dècades, als nostres restaurants més chic, va 
fer furor la cuina en miniatura: qualsevol recepta, per complexa 
que fos, era susceptible de convertir-se en una minúscula tapa 
il·lustrada que, en molts casos, podia menjar-se també amb els 
dits. El món de l’snacking i les tapes quedava d’aquesta manera 
reinventat per sempre més des dels postulats de l’alta cuina.
I és que tot a la vida és una qüestió de dosi.

Pica-Pica, 
finger food  
o el Plaer 
de menjar 
amb els dits
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SEnSaciOnS TàcTiLS
Generalment, acceptem que el menjar entra pels ulls i que l’olfacte 
té un paper decisiu a l’hora d’apreciar la qualitat d’una recepta.  
A la cultura occidental, des que va implantar-se l’ús dels coberts, 
el sentit del tacte ha quedat reduït a les sensacions que 
experimentem amb els llavis, la llengua i el paladar, malgrat que 
les puntes dels dits són extremadament sensibles i ens aporten 
moltíssima informació sobre la textura i la temperatura de les 
viandes que estem a punt d’endur-nos a la boca.

Menjar amb els dits ens acosta al cor de la terra. Que no és 
el menjar un dels grans nexes d’unió entre els éssers humans 
i els fruits que ens brinda la natura?

A nombroses parts del planeta s’ha menjat sempre amb 
els dits i es continua fent avui dia. A molts indrets, especialment 
a països musulmans i a l’Índia, s’utilitza únicament la mà dreta 
per agafar els aliments, mentre que amb l’esquerra es subjecta 
el plat o el recipient que conté els ingredients preparats d’una 
manera que no és necessari l’ús de ganivet per tallar-los. Podríem 
fer un recorregut gastronòmic a través dels cinc continents tot 
assenyalant les especialitats que es mengen amb els dits a cada 
cultura: el resultat ens deixaria meravellats.

La major part de les receptes d’aquest llibre tenen caràcter 
mediterrani, però no hem pogut evitar proposar viatges culinaris 
que ens portaran del sushi a les tortitas mexicanes, dels mezze de 
l’Orient Mitjà a les tradicions del Magrib, de les frituras andaluses 
a l’smörgåsbord escandinau...

 
ELS capRiciS dE caTERina dE Mèdici 
Tot fent un repàs a l’ús dels coberts a la nostra història sorprèn 
moltíssim la tardana implantació de la forquilla. Si bé la utilització 
de ganivets i culleres es perd en l’inici dels temps, la història de 
la forquilla resulta força més rocambolesca. Malgrat que existien 
estris semblants a l’antic Egipte, a Grècia i a Roma, el cert és 
que la forquilla no surt documentada fins al segle xi, vinculada 
a les taules de Venècia i procedent de Constantinoble, i el seu 
ús era considerat una extravagància. A països com Itàlia o 
Espanya, el seu ús es va estendre únicament entre l’aristocràcia, 
i fou Caterina de Mèdici qui la va introduir a la cort francesa 
després de casar-se amb Enric II l’any 1553. L’anècdota explica 
que Caterina de Mèdici lloava les virtuts de la forquilla, que 
considerava un valuós utensili multifuncional que tant servia 
per punxar aliments i dur-los a la boca com per rascar-se 
l’esquena. Tot i així, la mala fama de la forquilla, vista pel poble 
com un artefacte sofisticat i rellepat que podia danyar la llengua, 
va impedir que se’n popularitzés l’ús a molts indrets d’Europa 
fins a mitjans segle xviii. 

Així doncs, la conclusió sembla clara: l’home ha menjat sempre 
amb els dits, i ho continua fent actualment. Potser per això sentim 
un plaer especial davant la possibilitat de prescindir dels coberts 

a l’hora de satisfer una necessitat tan bàsica com la d’alimentar-nos, 
reivindicant d’aquesta manera un acte que es troba absolutament 
gravat a la nostra memòria atàvica més ancestral.  

cOMpaRTiR EMOciOnS
Cadascun dels capítols d’aquest llibre pretén recrear una 

situació especial vinculada a una ocasió única, una estació de 
l’any o una festa, on menjar amb els dits es converteix en sinònim 
de compartir, no únicament menjar, sinó també emocions. Hem 
volgut proposar viatges gastronòmics, àpats familiars, vetllades 
amb amics i sopars informals davant del televisor. Amb aquest 
objectiu hem seleccionat receptes molt variades, algunes de ben 
senzilles i d’altres que requereixen 
una mica més de feina. Llevat d’alguna excepció, hem procurat 
que els ingredients siguin assequibles i fàcils de trobar al mercat.

Tot seguint els cànons ortodoxos del que generalment s’entén 
per finger food, les receptes d’aquest llibre estan pensades perquè 
ens les mengem d’una o dues mossegades, sense necessitat de 
coberts, si bé en alguns casos les broquetes, els gots de glopet 
o les culleres xineses ens poden servir de suport. 

Les receptes s’han calculat per servir racions de pica-pica a 
vuit persones, però pràcticament totes poden elaborar-se també 
com a plats, ja siguin entrants o segons, en un àpat per a quatre 
persones. 

L’objectiu final d’aquest llibre és aconseguir que els lectors 
s’animin a preparar les receptes, les comparteixin amb familiars 
i amics, i acabi tothom, literalment, llepant-se els dits. Estic 
convençut que algunes persones especialment al·lèrgiques a 
la cuina trobaran aquí receptes per iniciar una teràpia curativa. 
I em consta que els cuiners més experts també hi descobriran 
algun suggeriment, el faran seu i l’acabaran presentant a la seva 
manera. Sincerament, penso que en aquestes pàgines hi ha 
pica-pica per a tots els gustos. 

Toni Monné 
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BONES ESTONES

Qualsevol excusa és bona per
reunir-nos al voltant d’una taula
plena de petites delícies preparades 
amb amor, ja siguin tapes per 
compartir, un còctel amb amics o
un sopar informal davant del televisor 
tot veient una bona pel·lícula, un partit 
de futbol o la nostra sèrie preferida. 
Oblida’t de les preocupacions i
gaudeix dels bons moments amb
la família i els amics!

PICA-PICA
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UN MENÚ DE TAPES

#04
Pàgina 18

CASSOLETES
AMB AMANIDA
DE POP
(SALPICÓN)
Per coure el pop, cal subjectar-
lo pel cap i submergir-lo tres 
vegades consecutives en aigua 
bullent abans de començar 
la preparació. D’aquesta 
manera, aconseguim que 
la pell de les potes no es 
desprengui després durant 
la cocció. El temps de cocció 
pot variar molt en funció 
de la mida del pop i, en tot cas, 
és convenient congelar-lo 
i descongelar-lo prèviament 
a fi de trencar-ne les fibres 
i que resulti més tendre.

#01
Pàgina 16

PASTA DE FULL 
DE XISTORRA, 
DÀTILS I 
CACAUETS 
Aquesta és una manera 
divertida de preparar xistorra, 
que sorprèn pels tocs inusuals, 
dolços i salats, dels dàtils i els 
cacauets picats. La pasta de full 
forma una capa cruixent que 
embolica la xistorra i es xopa 
amb els sucs resultants de la 
cocció.

#05
Pàgina 19

GLOPETS
D’AJOBLANCO
DE MELÓ AMB 
RAÏM
Aquesta senzilla i original 
recepta està inspirada en un 
plat del cuiner Carles Abellán, 
artífex del restaurant barceloní 
Comerç 24 i col·laborador de 
Ferran Adrià durant llargs anys 
a elBulli, a Roses, on va ajudar
el genial cuiner a reinventar
de forma creativa el món de les 
tapes.

#03
Pàgina 17

CALAMARSONS  
A L’ANDALUSA
Farina de blat i farina de cigró
a parts iguals: aquesta és 
la clau perquè els calamarsons 
quedin cruixents. Si no s’utilitza 
una fregidora, cal disposar d’una 
paella mitjana i utilitzar oli d’oliva 
en abundància i ben calent, però 
sense que arribi a fumejar. 
Els calamarsons s’han de fregir 
en diverses tandes i, després, 
deixar-los sobre paper absorbent 
per tal que perdin l’excés d’oli.

#02
Pàgina 16

MINIBUNYOLS 
DE BACALLÀ 
I OLIVES 
NEGRES
Malgrat que pugi 
semblar el contrari, 
la pasta choux és una 
de les elaboracions més 
fàcils de fer de la pastisseria 
clàssica. L’únic secret 
consisteix a incorporar els 
ous d’un a un fins a obtenir 
la fluïdesa exacta que 
requereix aquesta massa. 
Els bunyols preparats 
amb pasta choux queden 
bufats i cruixents…, 
senzillament deliciosos.

#06
Pàgina 19

SEITONS EN 
VINAGRETA 
VERMELLA
Per què servir sempre els 
seitons de la mateixa manera? 
Un cop cuits en vinagre, els 
seitons es presten a tot tipus 
de combinacions. En aquesta 
recepta, el pebre vermell picant 
es converteix en protagonista, 
tot realçant-ne el sabor.

BONES ESTONES
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calamarsons 
a l’andalUsa
1.Barregeu les dues farines i disposeu-les en un bol gran o en una bossa de 

plàstic. Retireu la ploma o espadeta transparent que tenen els calamarsons 

a l’interior, i enfarineu-los. Col·loqueu-los en un colador de forats grans 

i sacsegeu el colador amb suavitat per tal que en caigui l’excés de farina.

2.Fregiu els calamarsons per tandes en una paella amb oli ben calent i en 

abundància durant 2 minuts, o fins que veieu que estan cruixents i rossos.

3.Escorreu els calamarsons sobre paper absorbent perquè se’n desprengui 

l’excés d’oli, saleu-los i serviu-los de seguida.

#03
 

 – 500 g de calamarsons petits
 – 75 g de farina de blat
 – 75 g de farina de cigró
 – 250 ml d’oli d’oliva
 – sal

minibUnyols de bacallà 
i olives neGres
1.Elaboració de la pasta choux: en una cassola, porteu a ebullició l’aigua 

amb un pessic de sal i la mantega. Quan arrenqui el bull, aboqueu-hi tota 

la farina de cop i remeneu amb una cullera de fusta fins que la massa 

es desenganxi de les parets de la cassola. Retireu-la del foc i deixeu-la reposar 

uns minuts. Quan sigui tèbia, incorporeu-hi els ous, d’un a un, fins que quedin 

ben integrats. La massa ha de ser fluïda però no líquida, de manera que si 

n’alcem una mica amb una cullera, quedi formant una punta triangular que 

es coneix com a «bec d’ànec». 

2.Poseu el bacallà en una cassola amb aigua i porteu-ho a ebullició. Quan 

arrenqui el bull, retireu la cassola del foc i escorreu el bacallà. Retireu-ne 

la pell i les espines que hi pugui haver i esmicoleu-lo. Peleu i piqueu finament 

els dos grans d’all. 

3.Barregeu la pasta choux amb el bacallà esmicolat, l’all, les olives trossejades 

i el julivert picat. Remeneu-ho bé fins a obtenir una massa homogènia.

4.Escalfeu oli en abundància en una paella. Preneu petites porcions de massa 

amb l’ajut de dues culleres i deixeu-les caure suaument a l’oli ben calent. 

Deixeu que els bunyols s’enrosseixin durant uns minuts, vigilant que no es 

torrin. Col·loqueu-los sobre paper absorbent per tal que deixin anar l’excés 

d’oli i serviu-los de seguida, ben calents.

#02
 

 – 300 g de morro o penca 
de 300 g de morro o penca 
de bacallà dessalat

 – 2 grans d’all
 – 2 cullerades d’olives 

negres d’Aragó
 – 1 branqueta de julivert
 – oli d’oliva 

Per a la Pasta choux:
 – 250 ml d’aigua
 – 150 g de farina
 – 100 g de mantega
 – 3 ous grans
 – sal

#01 
 

 – 1 làmina de pasta de full
 – 4 dàtils
 – 300 g de xistorra
 – 1 cullerada de cacauets
 – 2 cullerades de formatge ratllat

Pasta de fUll de xistorra, 
dàtils i cacaUets
1.Esteneu la làmina de pasta de full amb el corró, escampeu-hi per sobre 

els cacauets i els dàtils prèviament picats, i pressioneu-ho lleugerament amb 

el palmell de la mà per tal que quedin adherits a la pasta de full. Talleu-la a tires 

de 2 cm d’amplada per uns 15 cm de llargària. Escalfeu el forn a 200 °C.

2.Talleu la xistorra a trossos d’uns 5 cm i enrotlleu-hi les tires de pasta 

de full. Col·loqueu aquests rotllets sobre una safata folrada amb paper 

sulfuritzat, tireu-hi formatge ratllat per damunt i fornegeu-los a 200 °C 

durant 10 minuts. Podeu servir-los calents o freds.
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CASSOLETES AMB AMANIDA
DE POP (SALPICÓN)
1.Talleu les olives a rodanxes fines. Talleu el pop a trossos petits i disposeu-los 

en una safata juntament amb les olives i les tàperes. Amaniu-ho amb el suc 

de llimona, l’oli i un pessic de sal i pebre. Barregeu-ho bé, empolseu-hi julivert 

picat i deixeu-ho macerar uns minuts

2.Col·loqueu les cassoletes sobre una safata de forn folrada amb paper 

d’alumini i introduïu-les al forn, prèviament escalfat a 200 °C. Fornegeu-les 

durant 5 minuts.

3.Retireu les cassoletes del forn, ompliu-les amb l’amanida de pop

i serviu-les tèbies.

#04
 

– 8 cassoletes de pasta brisa 
– 200 g de pop bullit
– 2 cullerades d’olives verdes 

sense pinyol
– 1 cullerada de tàperes
– 1 culleradeta de julivert picat
– 1 cullerada d’oli d’oliva
– el suc d’1 llimona
– pebre
– sal

#05
 

– ½ meló de la varietat
pell de granota

– 3 grans d’all
– 8 grans de raïm
– 100 g d’ametlles crues pelades
– 50 ml d’oli
– 200 ml d’aigua
– sal

GLOPETS D’AJOBLANCO
DE MELÓ AMB RAÏMS
1.Aboqueu les ametlles en un recipient amb aigua i deixeu-les en remull 

durant un mínim de 12 hores.

2.Peleu els alls i coeu-los en aigua bullent. Després, refresqueu-los de 

seguida amb aigua freda. Feu l’operació dues vegades més per evitar que

els alls repeteixin.

3.En un robot de cuina o una picadora, tritureu les ametlles i els alls amb l’oli 

i l’aigua indicats fins que obtingueu una mescla homogènia. Passeu-la per un 

colador fi i reserveu-la.

4.Talleu el meló a daus i tritureu-lo també en el robot o la picadora. Afegiu-hi 

la mescla anterior i uniu-ho tot. Condimenteu-ho amb una mica de sal

i reserveu la preparació a la nevera.

5.Serviu l’ajoblanco de meló ben fred en gots de glopet i acompanyeu-los 

d’un gra de raïm pelat inserit en un escuradents i col·locat al damunt

de cada gotet.

#06
 

– 700 g de seitons 
– 500 ml de vinagre de vi blanc

PER A LA VINAGRETA:
– 2 grans d’all 
– 1 branqueta de julivert 
– 2 cullerades d’oli d’oliva 
– 2 cullerades de vinagre
– 2 cullerades d’aigua    
– 1 culleradeta de pebre 

vermell dolç 
– pebre vermell picant
– pebre
– sal

SEITONS EN VINAGRETA
VERMELLA
1.Netegeu els seitons tot retirant-ne el cap, les tripes i l’espina dorsal. 

Disposeu-los sobre una safata gran i fonda. Saleu-los, cobriu-los amb

el vinagre de vi blanc i reserveu-los a la nevera durant unes 5 hores.

2. Elaboració de la vinagreta: barregeu en un bol l’oli, el vinagre, l’aigua,

el pebre vermell dolç i el picant, els alls i el julivert prèviament picats

i un pessic de sal i pebre.

3.Retireu els seitons del vinagre, escorreu-los i deixeu-los macerar

en la salsa anterior durant un mínim de 4 hores. Després, enrotlleu-los, 

subjecteu-los amb escuradents i serviu-los.
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CÒCTEL AMB AMICS

#12
Pàgina 27

GAMBES AMB 
BACÓ I SALSA 
CÒCTEL
Existeixen infinites versions
de la famosa salsa còctel. En 
aquesta recepta en proposem 
una de ben fàcil de fer, 
directament en el vas
de la batedora com si fos una 
maionesa. S’aromatitza amb 
quètxup i un rajolí de licor, 
generalment brandi o whisky. 
Poden afegir-s’hi també 
unes cullerades de suc de 
taronja i unes gotes de salsa 
Worcestershire (Perrins).

#11
Pàgina 27  
TORRES DE
MOZZARELLA, 
TOMÀQUET
I RUCA
Aquestes broquetes de 
mozzarella i tomàquet són 
una versió per a aperitiu de la 
famosa amanida caprese, que 
combina rodanxes de tomàquet 
i de mozzarella, completades 
amb fulles d’alfàbrega. Es pot 
condimentar amb unes gotes 
de pesto, amb tapenade (pasta 
d’olives negres) o bé amb 
alguna vinagreta aromatitzada 
amb herbes (alfàbrega, julivert, 
menta, cibulet…). Quan és 
temporada, podem obtenir 
una versió ben mediterrània 
i sofisticada d’aquesta broqueta 
tot afegint-hi figues fresques 
tallades a rodanxes. 

#09
Pàgina 25

PETITES
QUICHES
LORRAINE
Les quiches poden fer-se tan 
petites com es vulgui; la mida 
dependrà dels motlles de què 
disposem. El temps de cocció 
també varia en funció de la 
mida, quan més petites són, 
menys temps necessitaran 
per coure’s. En tot cas, per 
tal que la base quedi cruixent, 
és aconsellable coure-la 
prèviament al forn durant uns 
minuts, tot disposant-hi a sobre 
un grapat de llegums secs, 
com ara cigrons, per evitar que 
la massa pugi i es deformi. 

#10
Pàgina 26  
HAMBUR-
GUESES MINI
DE POLLASTRE  
AMB ALVOCAT  
Aquestes hamburguesetes són 
una veritable delícia. Cal recordar 
que l’alvocat, igual que les 
carxofes, s’ennegreix un cop tallat, 
per la qual cosa és important 
ruixar-lo amb suc de llimona, 
sobretot si s’ha de preparar amb 
temps. La salsa Cèsar és un 
acompanyament clàssic de les 
amanides americanes. S’atribueix 
al xef italià Alex Cardini i va 
néixer, segons es diu, el Dia de la 
Independència dels EUA de l’any 
1924 al seu restaurant de Tijuana 
(Mèxic). En el nostre cas, la salsa 
Cèsar pot substituir-se per la 
salsa còctel de la recepta anterior.

#08
Pàgina 25

CORS DE 
CARXOFA 
FARCITS DE 
STEAK TÀRTAR
Aquesta recepta no és 
complicada però resulta 
laboriosa de fer. Les carxofes 
s’oxiden de seguida i prenen 
un color fosc tan bon punt 
les tallem. Per aquest motiu, 
és aconsellable deixar-les 
prèviament en una cassola 
o un bol amb aigua, suc de 
llimona i una branqueta 
de julivert. En aquest sentit, 
els cors de carxofa ja cuits 
i envasats són una bona opció 
per estalviar temps.

#07
Pàgina 24

ROTLLETS 
DE CREPS DE 
GORGONZOLA
I RICOTTA
La ricotta és un producte lacti 
cremós, d’origen italià, que 
s’elabora, igual que el mató,
amb el sèrum resultant de
la llet després de la producció 
de formatge. Si s’utilitza 
ricotta més premsada, convé 
treballar-la prèviament amb 
una forquilla fins que presenti 
una consistència ben cremosa. 
El formatge gorgonzola pot 
substituir-se per algun altre 
formatge blau, sempre tenint
en compte que, en aquest cas, 
cal reduir-ne la quantitat perquè
la barreja no resulti massa
forta de gust.
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#09 
 

 – 1 làmina de pasta de full
 – 2 cebes
 – 3 ous
 – 1 branqueta de julivert
 – 4 cullerades d’oli d’oliva
 – 100 g de bacó
 – 100 g de formatge emmental 

ratllat
 – 200 ml de nata líquida
 – pebre
 – sal

Petites 
QUicHes lorraine
1.Escalfeu el forn a 200 °C. Esteneu la pasta de full sobre la superfície de 

treball i talleu-la a petits discs amb l’ajut d’un got o un tallapastes. Folreu 

els motlles amb els discs, punxeu-los amb una forquilla, cobriu-los amb 

paper sulfuritzat i disposeu-hi a sobre un grapat de cigrons per tal que la 

massa no es bufi. Fornegeu els discs a 200 °C durant 5 minuts i retireu-los 

del forn.

2.Peleu les cebes i talleu-les a rodanxes fines. Renteu el julivert sota el raig 

d’aigua de l’aixeta, eixugueu-lo amb paper absorbent i piqueu-lo finament 

amb un ganivet esmolat. Ofegueu la ceba en una paella amb oli a foc lent 

durant 8 minuts. 

3.Afegiu el bacó a la paella i coeu-ho tot junt durant 5 minuts més. 

Salpebreu-ho i reserveu-ho. En un bol o plat fondo, bateu els ous amb un 

pessic de sal i pebre, la nata líquida i el formatge ratllat. Agregueu-hi el 

julivert i la preparació de la paella, i ompliu amb aquesta mescla les quiches. 

Fornegeu-les a 180 °C durant 20 minuts i serviu-les tèbies o bé fredes.

rotllets de crePs de 
GorGonzola i ricotta 
1.Bateu els ous amb la farina, la llet i un xic de sal fins que obtingueu 

una crema fluida. Reserveu aquesta massa a la nevera durant un mínim 

de 30 minuts per tal que reposi. 

2.Escalfeu una nou de mantega en una paella antiadherent i col·loqueu-hi 

al mig una cullerada de la crema anterior. Coeu-la durant 2 minuts per cada 

costat fins que es formi la crep, i repetiu l’operació fins a esgotar tota 

la crema. Aneu disposant les creps apilades sobre un plat i cobriu la pila 

amb un drap net.

3.Renteu els tomàquets cirera, eixugueu-los i talleu-los per la meitat. Renteu 

les tiges de cibulet, eixugueu-les també i talleu-les amb un ganivet esmolat 

o amb unes tisores. Reserveu-ne algunes de senceres per subjectar les creps.

4.Esmicoleu el ricotta i barregeu-lo amb el gorgonzola i el parmesà ratllat. 

Empolseu-hi el cibulet picat i barregeu. Repartiu aquest farciment sobre 

les creps, enrotlleu-les i talleu-ne les puntes. 

5.Talleu cada crep en tres trossos i subjecteu-los amb tiges de cibulet. 

Disposeu mig tomàquet al centre i serviu les creps calentes.

#07
 

 – 2 ous
 – 100 g de farina
 – 120 g de formatge gorgonzola
 – 200 g de ricotta (o mató)
 – 300 ml de llet
 – 3 cullerades de formatge 

parmesà ratllat
 – 12 tomàquets cirera
 – tiges de cibulet
 – mantega
 – sal

#08 
 

 – 8 carxofes grans fresques o 8 cors 
ja bullits i envasats

 – 2 rovells d’ou
 – 2 cebes tendres
 – 400 g de filet de vedella o bou
 – 100 g de formatge d’ovella curat
 – salsa tabasco
 – tiges de cibulet 
 – pebre
 – sal

cors de carxofa farcits 
de steak tàrtar
1.Retireu les fulles dures de les carxofes i talleu-ne la punta i el tronxo 

de manera que en quedi només la part central. Elimineu el borrissol de 

dins tot deixant-ne l’interior buit, i coeu-les en aigua amb sal durant 

uns 10 o 12 minuts fins que siguin toves. Escorreu-les i deixeu-les refredar.

2.Piqueu la carn amb un ganivet gran i ben esmolat.

3.Netegeu les cebes, piqueu-les i incorporeu-les a la carn. Afegiu-hi també 

els rovells, unes gotes de tabasco, sal i pebre, i barregeu.

4.Ompliu les carxofes amb aquesta preparació i tireu-hi per sobre el 

formatge, tallat a escates, i una mica de cibulet picat. Serviu-les de seguida.



2726 BONES ESTONES Còctel amb amics
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 – 450 g de pit de pollastre
 – 8 panets petits per a 

hamburguesa 
 – 1 bola de formatge mozzarella
 – 4 cullerades de salsa Cèsar
 – 2 cullerades de pa ratllat
 – 1 ceba 
 – 1 ou
 – 1 branqueta de julivert
 – 1 gra d’all
 – 1 alvocat
 – ¼ de culleradeta de comí
 – ¼ de culleradeta de pebre 

vermell de la Vera
 – el suc d’1 llimona
 – fulles de ruca
 – oli d’oliva
 – pebre
 – sal

hambUrGUeses mini de 
Pollastre amb alvocat
1.Piqueu el pit de pollastre a la picadora. Peleu i piqueu també la ceba i el gra 

d’all, per separat. Renteu el julivert i piqueu-lo, i talleu la mozzarella a làmines 

ben fines. Peleu l’alvocat , talleu-lo també a làmines i ruixeu-les amb el suc del 

llimona. Escalfeu els panets al forn a 180 °C durant 3 minuts.

2.Escalfeu dues cullerades d’oli en una paella i ofegueu-hi la ceba picada a foc 

lent durant 8 minuts. Agregueu-hi l’all, coeu-ho 2 minuts més, salpebreu-ho 

i retireu-ho del foc.

3.En un recipient gran, barregeu el pit de pollastre picat amb la ceba, el julivert, 

l’ou batut i el pa rallat. Salpebreu i condimenteu la preparació amb el comí i 

el pebre de la Vera (reserveu-ne un polsim per afegir al final). Amb les mans 

humides, formeu vuit hamburgueses de mida una mica inferior a la dels panets.

4.Per tandes, fregiu les hamburguesetes a la paella amb dues cullerades d’oli 

durant 3 minuts per cada costat.

5.Disposeu a cada panet una base d’alvocat i làmines de mozzarella a sobre; 

després, col·loqueu-hi una hamburguesa mini i més alvocat. Acabeu amb unes 

fulles de ruca, amaniu-ho amb salsa Cèsar i el xic de pebre de la Vera que havíeu 

reservat i tapeu els panets. Si voleu, podeu clavar-hi broquetes curtes per evitar 

que es desmuntin. Serviu les hamburguesetes de seguida.

Gambes amb bacó 
i salsa cÒctel
1.Elaboració de la salsa còctel: reuniu tots els ingredients en el got de la 

batedora i bateu-los fins que obtingueu una salsa rosa emulsionada i amb 

la textura d’una maionesa.

2.Si les gambes són senceres, retireu-ne el cap.  Peleu les cues tot deixant 

només la closca de la part final, elimineu-ne també el fil intestinal, renteu-les 

bé i eixugueu-les. Disposeu-les en un bol amb el vermut, la meitat del pebre 

rosa i quatre fulles trossejades d’alfàbrega. Cobriu el bol amb paper film 

i deixeu-lo a la nevera durant un mínim de 2 hores.

3.Passat aquest temps, retireu les cues de gamba de la preparació, saleu-les 

lleugerament i enrotlleu a la part central de cadascuna una fulla d’alfàbrega 

i mitja làmina de bacó. Podeu clavar-hi un escuradents per tal que quedin 

subjectes. Disposeu-les sobre una safata de forn folrada amb paper 

sulfuritzat i fornegeu-les sota el gratinador durant 3 o 4 minuts, o fins 

que veieu que el bacó està ros i cruixent.

4.Col·loqueu les gambes en un plat gran i serviu-les tèbies, amb la salsa 

còctel disposada en un recipient al mig del plat. Just abans de servir, 

afegiu a la salsa les baies de pebre rosa restants.

#12
 

 – 16 cues de gamba
 – 8 làmines de bacó 
 – 20 fulles grans d’alfàbrega 
 – 3 cullerades de vermut sec
 – 1 culleradeta de baies de pebre 

rosa
 – sal 

Per a la salsa còctel: 
 – 1 got d’oli d’oliva
 – 3 cullerades de quètxup
 – 1 cullerada de brandi
 – 1 ou
 – pebre
 – sal

#11 
 

 – 4 llesques de pa de motlle
 – 16 boletes de mozzarella
 – 2 tomàquets petits
 – 4 culleradetes de mantega
 – fulles de ruca 

Per al Pesto:
 – 16 fulles d’alfàbrega
 – 2 cullerades de pinyons
 – 2 cullerades de parmesà ratllat
 – ½ gra d’all
 – 8 cullerades d’oli d’oliva

torres de mozzarella, 
tomàqUet i rUca
1.  Escorreu les boletes de mozzarella. Netegeu els tomàquets i, amb l’ajut 

d’un ganivet de fulla llarga, talleu-los de manera que obtingueu vuit 

rodanxes fines. 

2.  Prepareu el pesto tot triturant les fulles d’alfàbrega amb els pinyons, 

l’oli, l’all i el parmesà. Amaniu els tomàquets amb el pesto.

3.  Talleu cada llesca de pa de motlle en quatre quadradets, unteu-los 

amb mantega i enrossiu-los lleugerament a la paella.

4.  Punxeu a cada broqueta una bola de mozzarella, un quadradet de pa, 

una rodanxa de tomàquet, unes fulles de ruca i un altre quadradet de 

pa. Acabeu la broqueta amb una altra bola de mozzarella. Afegiu-hi fulles 

de ruca i amaniu les broquetes, si voleu, amb unes gotes de pesto.



un MEnÚ dE TapES

calamarsons a l’andalusa 12, 14, 17

cassoletes amb amanida de pop 

(salpicón) 13, 14, 18

glopets d’ajoblanco de meló 

amb raïm 13, 14, 19

minibunyols de bacallà 

i olives negres 12, 15, 16

pasta de full de xistorra, dàtils 

i cacauets 12, 15, 16
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cors de carxofa farcits 

de steak tàrtar 20, 23, 25

gambes amb bacó i salsa còctel 21, 23, 27

hamburgueses mini 

de pollastre amb alvocat 21, 23, 26

petites quiches Lorraine 20, 23, 25

rotllets de creps de gorgonzola  

i ricotta 20, 22, 24

torres de mozzarella, tomàquet 

i ruca 21, 22, 27

un SOpaR daVanT dE La TELE

boletes de mató i pernil dolç 28, 30, 34

hamburgueses mini de lluç amb 

salsa picant 29, 30, 34

laberints de tres colors 29, 31, 35

ous de guatlla amb bacallà fumat 28, 31, 33

pizzetes individuals amb ruca 

i formatge de cabra 28, 31, 33

rotllets de vedella i bacó 

en broqueta 29, 31, 35

GuST dE MaR

anxoves farcides 38, 41, 43

broquetes mini de musclos 

empanats amb salsa picant 38, 41, 43

cloïsses al vi blanc i farigola 38, 40, 42

llagostins arrebossats amb 

fideus cruixents 39, 40, 45

soldadets de bacallà empanats 

al fonoll 39, 41, 44

sopeta de gambes a 

la marsellesa 39, 41, 44

Sa i aMB pOQuES caLORiES

barquetes de cogombre amb cuscús 

i gambes 47, 49, 52

cebiche de llobarro i llagostins 46, 48, 50

hamburgueses mini d’espinacs 

i mató 47, 49, 52

laberints de creps amb bacallà 

fumat 46, 48, 51

tomàquets petits farcits de pesto 

de pebrot i mozzarella light 47, 49, 51

turbants de sardines marinades amb 

tàrtar de musclos 46, 48, 50

La VOLTa aL MÓn

broquetes de pollastre amb salsa satay 

54, 56, 58

bruschettas de tomàquet 55, 56, 61

dip d’hummus 54, 57, 59

finger sandvitxos 55, 56, 61

truitetes de carbassó ratllat amb feta 

(kabak mucveri) 54, 56, 58

uramaki (sushi invertit) 55, 57, 60

pRiMaVERa a La TauLa

broquetes mini de peix espasa i salmó 

64, 66, 68

bunyols de conill 64, 66, 69

glopets de gaspatxo de cirera 65, 67, 71

patates farcides de brandada lleugera 

de bacallà 64, 67, 68

broquetes de xai adobat amb salsa 

de iogurt 65, 67, 71

torradetes de carxofa amb pebrot del 

piquillo i formatge brie 65, 66, 69

un BuFET d’ESTiu

involtini d’albergínia amb mató i menta 

73, 74, 79

musclos amb picada de tomàquet 

i alfàbrega 73, 75, 78

pizzetes mediterrànies 72, 75, 77

quadrats cruixents de mozzarella 72, 74, 76

rotllets de carpaccio amb 

verduretes 72, 74, 77

verduretes mini farcides d’arròs 73, 75, 78

aMB aiRE dE TaRdOR

ceps cruixents 81, 83, 85

xampinyons farcits d’arròs salvatge 

i ceba confitada 80, 82, 85

crema de coliflor 80, 83, 84

crostini a la toscana 81, 82, 86

minipanades de bacallà i panses 81, 82, 86

petites cassoletes de porros, salmó 

i gorgonzola 80, 83, 84
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culleres de musclos amb 

salsa belga 90, 92, 95

daus de bonítol marinat amb 

soja i gingebre 90, 93, 94
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i olives 91, 93, 97

profiteroles amb maionesa 

de taronja i gambes 91, 92, 97

rotllets transparents amb 

verduretes i tonyina 91, 92, 96

xips de verdures 90, 92, 94

SOpaR dE cap d’anY

assortiment de torrades 99, 100, 105

blinis variats 98, 101, 102

cucurutxos cruixents de cranc 99, 100, 105

glopets de crema de llenties amb dauets 

de foie gras micuit 99, 100, 103

tàrtar de vieires i salmó sobre 

fulles d’endívia 98, 101 102

trufes de rocafort amb raïm, 

sèsam i festucs 98, 101, 103

FESTa aMB Mainada

hot dogs de pasta de full 

i formatge 107, 108, 112

laberints de pasta de full i paté 107, 108, 113

marcianets (minipanets de llet amb 

forma de plats voladors) 107, 109, 113

broquetes mini fregides de pernil 

i gall dindi 106, 109, 110

rotllets de tonyina amb 

pa de motlle 106, 108, 111

tires cruixents de pollastre 

i xips 106, 109, 111

FORMaTGES i paTÉS dE ManERa diFEREnT

croissants mini amb formatge feta 

i mongetes verdes 116, 118, 120

dàtils amb formatge rocafort 117, 119, 121

paté de bolets i formatge 

de cabra 117, 118, 123

paté de fetgets de pollastre 

al brandi 116, 119, 120

taula de formatges amb raïm 117, 119, 123

petits vol-au-vents de formatge brie amb 

ceba caramel·litzada i nous 116, 119, 121

TOT cROQuETES

croquetes d’arròs amb 

mozzarella 124, 127, 128

croquetes de cigrons 125, 126, 131

croquetes de cranc 124, 126, 128

croquetes de lluç 124, 127, 129

croquetes de pollastre 

i pernil amb avellanes 125, 127, 131

croquetes de xampinyons 125, 126, 130

TEMpTaciOnS dOLcES

Cake pops 133, 135, 138

miniclafotís amb ametlles 133, 134, 138

espirals a la taronja 133, 134, 137

minibunyols de Quaresma 132, 134, 136

roquetes cruixents d’avellana 132, 135, 137

trufes de xocolata blanca i te verd 

132, 135, 136
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