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Metonímia: figura literària en què se substitueix la paraula 
principal per una altra molt vinculada a aquesta. «Prendre 
el vermut», «fer el vermut», «l'hora del vermut»... són frases 
metonímiques que s'han convertit en sinònims de fer un 
aperitiu o picar unes tapes amb els amics abans de dinar 
o sopar; o, fins i tot, per substituir un dinar o un sopar per 
unes bones tapes il·lustrades.

el vermut com a excusa, com a fil conductor d'un acte 
social que està adquirint les dimensions d'un nou fenomen 
gastronòmic, autèntic ritual per a sibarites urbans. Una 
moda passatgera? 
 

Història

Comencem pel principi. des de l'antiguitat, moltes cultures 
han pres vins macerats amb herbes, arrels, flors o escorces. la 
fórmula mai va ser estandarditzada. Generalment, es tractava 
de vins blancs neutres que es fortificaven amb alcohol de raïm. 
la llista d'ingredients botànics utilitzats per donar gust a 
aquests vins és llarga: ginebre, coriandre, quina, clavell d’olor, 
hisop, fonoll, camamilla, sàlvia, melissa, canyella, vainilla, nou 
moscada, pell de taronja amarga, genciana, violetes, gerds, 
dictam de Creta, donzell... 

Precisament aquest últim ingredient és el que donaria nom 
al vermut. Wermut significa "donzell" en alemany. Hipòcrates 
emprava un vi macerat amb herbes i donzell com a tònic i per 
tractar els paràsits intestinals i altres disfuncions gàstriques.

els ingredients botànics del vermut s'obtenen per 
maceració, destil·lació o infusió. la clau de l'èxit d'un bon 
vermut rau en la seva fórmula secreta. explica la llegenda 
que algunes de les marques més importants custodien la seva 
recepta amb pany i forrellat en caixes fortes de bancs suïssos...

el 1786, antonio Benedetto Carpano comença a 
comercialitzar els vins aromatitzats que produeix a Torí. al 
Piemont floreixen altres marques comercials. el fenomen passa 
a França i a altres països, entre els quals espanya. 

 (pàg. 10)
Festa a l’Hotel Ritz (Barcelona).
Principi dels anys trenta.
 

(pàg. 12)  
Cellers de Josep Boule,  
un dels primers vermuts  
de Reus, registrat el 1893.

l'HoRa del VeRmut
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EL VErMUt a EsPaNYa

el vermut entra a la península Ibèrica per Barcelona. Un nom: 
Flaminio Mezzalama, importador d'una prestigiosa marca 
comercial italiana de vermuts, obre el seu propi establiment  
al carrer escudellers: el Petit Torino. l'èxit l’acompanya  
i decideix inaugurar un local de més envergadura a la cantonada 
de la Gran Via amb el passeig de Gracia: el Cafè Torino.  
els arquitectes Puig i Cadafalch, Pere Falqués i antoni  
Gaudí signen conjuntament el projecte, avui dia desaparegut. 

amb l'obertura de diverses marques, reus es converteix 
en la capital nacional del vermut. el vermut es revela com 
el perfecte estimulador de la gana i la burgesia de la Belle 
Époque l’adopta com la seva beguda aperitiva favorita.

EL VErMUt Fa Història

Tot i que n’hi ha d’altres tipus, les tres 
gammes que solen elaborar les cases 
comercials són: vermell/dolç/rosso, 
blanc/dolç/bianco i blanc/sec/extra dry. 
Totes solen tenir entre 14 i 17 graus.

anotacions etimològiques. aperitiu: 
procedeix de la paraula llatina apertivus, 
'obrir la gana'. Cocktail (còctel en català): 
literalment, 'cua de gall'. la paraula 
apareix el 1806, però el seu apogeu 
arribarà en els feliços anys vint. el  
vermut, amb el seu mosaic de gammes 
herbàcies, dolces i amargues, passa a 
ser un ingredient indispensable de la 
cocteleria més sofisticada. després de  

la Segona Guerra Mundial, el vermut conquista Hollywood 
i es reafirma com la beguda cosmopolita amb més glamur. 

ara ha tornat. Simplement amb gel, amb una rodanxa 
de taronja o de llimona, amb una oliva, amb sifó o combinat 
amb refrescos, sucs o sodes... et proposem més de 100 idees 
per improvisar un aperitiu simpàtic, informal i deliciós 
per compartir amb els amics. És l'hora del vermut. 

 (pàg. 15) Terrassa de la Maison 
Dorée (Barcelona) als anys trenta.

El Cafè Torino es va inaugurar  
el 1902 i va tancar les portes el 1911.  
Però va deixar empremta: el costum 
d’assaborir un bon vermut.



T’animes a preparar a casa  
la tapeta que et torna boig  

quan prens un vermut al bar?  
Pren nota, truca als teus amics  

i posa’t mans a l’obra.

per al vermut

ReCePtes
·  tApes ·
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ESCABEtX de sorells  
i CaRBassons a LA MALAGUENYA

 · 750 g de sorells petits 
 · 2 carbassons
 · 1 llimona
 · 2 grans d’all
 · 1 cullerada de comí
 · 1 culleradeta de gingebre en pols
 · 6 brins de safrà
 · 1 fulla de llorer
 · 200 ml de vinagre
 · 200 ml d'oli d'oliva
 · farina
 · sal

1. Renta i talla la llimona a rodanxes molt fines. Pica al morter el safrà  

amb una gra d’all, el comí i el gingebre fins a obtenir una pasta. 2. Renta  

els carbassons, asseca'ls i talla’ls a bastonets. A continuació, salta’ls durant 

2 minuts en una paella antiadherent amb un rajolí d'oli i reserva'ls. 3. Neteja 

els sorells; has de retirar-los els budells, el cap i l'espina lateral. Enfarina'ls, 

fregeix-los en una paella amb abundant oli d'oliva i reserva'ls. 4. Porta a 

ebullició el vinagre en una cassola amb el gra d’all restant tallat a làmines 

i la fulla de llorer. Bull-ho durant 4 minuts i afegeix-li l'oli d'oliva i mig vas 

d'aigua. Incorpora-hi la picada del morter, cou-ho durant 2 minuts i retira-ho  

del foc. 5. Posa els sorells en un recipient ample i fondo i cobreix-los amb 

l'escabetx encara calent i unes rodanxes de llimona per damunt. Reserva'ls 

a la nevera 24 hores. 6. Retira l'escabetx de la nevera unes hores abans de 

servir-ho perquè estigui a temperatura ambient.

 35 min + REPÒS  |   4

AMANidA d'arrÒs
1. Cou l'arròs en una cassola amb abundant aigua bullent salada durant 

16 minuts. Després, escorre’l en un colador i refresca’l sota el raig d’aigua 

de l’aixeta per tallar la cocció. 2. Renta els tomàquets i talla’ls. Pela les 

pastanagues i ratlla-les finament. Talla les olives verdes a rodanxetes.  

3. Cou els ous en una cassola amb aigua bullent durant 10 minuts. Escorre'ls 

i refresca'ls sota el raig d’aigua de l’aixeta. A continuació, pela'ls i talla’ls a 

rodanxes. 4. Posa l'arròs en una enciamera amb els canonges, els tomàquets, 

el blat de moro, la pastanaga ratllada i les rodanxes d'ou dur i empolsa-ho amb 

les olives. 5. Elaboració de la salsa rosa: trenca l'ou en el vas de la batedora, 

afegeix-li l'oli, el quètxup, el brandi i una mica de sal. Bat-ho tot fins que la 

salsa emulsioni com una maionesa espessa. 6. Serveix l'amanida ben freda  

i acompanya-la amb la salsa rosa presentada en una salsera a part.

 · 350 g d'arròs
 · 3 tomàquets 
 · 3 ous
 · 1 llauna de blat de moro de 140 g
 · 100 g d'olives verdes sense os
 · 2 pastanagues
 · 50 g de canonges

PER a la SalSa RoSa
 · 2 dl d'oli d'oliva
 · 1 ou
 · 4 cullerades de quètxup
 · 1 cullerada de brandi (opcional)
 · sal

 35 min  |   4 

cebiche
 · 4 filets de peix blanc sense espines
 · 1 ceba vermella
 · 1 tija d'api
 · 2 alvocats
 · 2 llimones
 · 2 tomàquets
 · 1 gra d’all
 · fulles de coriandre
 · fulles d'enciam
 · pebre
 · sal

1. Reserva els filets de peix uns minuts al congelador i, quan comencin 

a endurir-se, talla'ls a daus o làmines fines amb l'ajuda d'un ganivet ben 

esmolat. 2. Disposa el peix en una enciamera amb la ceba, l'all i l'api picats. 

Cobreix-ho amb el suc de llimona i deixa-ho macerar durant un mínim de 

4 hores. 3. Pela els alvocats, talla'ls a daus i ruixa'ls amb suc de llimona 

per evitar que ennegreixin. 4. Reparteix els daus d'alvocat directament 

sobre els plats de servei amb l'ajuda d'un cèrcol de cuina. A continuació, 

empolsa’ls amb el coriandre picat, cobreix-los amb els daus de cebiche de 

peix i acaba el plat amb talls ben prims de ceba. 5. Decora’l al teu gust amb 

talls de tomàquet o altres verduretes, condimenta-ho amb unes cullerades 

del suc de maceració i serveix-ho de seguida.

 #01  |   25 min + MaCERaCIÓ  |   4

ESGArrAEt : amanida ValenCiana 
de BaCallÀ amB pEBrotS ESCALiVAtS
1. Escalfa el forn a 200 °C. 2. Renta els pebrots, asseca'ls amb un drap  

net i posa’ls en una safata de forn. Unta'ls lleugerament amb un rajolí  

d'oli d'oliva i escaliva’ls al forn durant 50 minuts. Passat el temps, 

embolica'ls en paper de forn i deixa'ls que es refredin una mica; després, 

pela'ls, retira'ls el peduncle i les llavors de l'interior i talla’ls a tires.  

3. Pela els alls i pica'ls finament. Disposa les tires de pebrot escalivat  

en una enciamera amb els alls picats. Esmicola els lloms de bacallà  

(si s'utilitza bacallà anglès no cal remullar-ho, ja que és menys salat.  

Si s'utilitza un altre tipus de bacallà, s’ha de deixar en remull unes quantes 

hores) a l'enciamera. 4. Cobreix la preparació amb oli d'oliva i tapa-la amb 

paper film. Deixa-la reposar a la nevera durant unes hores perquè agafi gust. 

5. Abans de servir-lo, retira la preparació de la nevera i deixa-la refredar 

uns minuts. Serveix l'esgarraet empolsat amb julivert picat i acompanyat  

de llesques de pa torrat. 

 · 3 pebrots vermells
 · 100 g de lloms de bacallà anglès 
 · 2 grans d’all
 · 8 cullerades d'oli d'oliva
 · 1 branqueta de julivert
 · pa torrat per acompanyar

 1 h + REPÒS  |   4 

martaloresmaragall
Lápiz

martaloresmaragall
Lápiz
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#02

amanida ALEMANYA 
1. Renta bé la pell de les patates sota el raig d’aigua de l’aixeta i retira'ls  

tota la terra i les impureses amb l'ajuda d'un raspall. Cou-les, sense  

pelar-les prèviament, en una cassola amb abundant aigua salada  

durant 35 minuts. Escorre-les i deixa-les refredar. Després, talla-les  

a daus i disposa-les en una safata de servei. 2. Pela la ceba a rodanxes  

molt fines i disposa-les en un bol gran amb aigua i glaçons. Deixa-les en 

remull durant 15 minuts, escorre-les, asseca-les i pica-les finament. Escorre 

també els cogombrets i pica'ls. Renta el cibulet i talla’l a rodanxes petites.  

3. Prepara una maionesa en el vas de la batedora amb l'oli, l'ou, el vinagre  

i una mica de sal i pebre fins que emulsioni. 4. Finalment, en una enciamera 

barreja les patates amb la ceba picada, els cogombrets i la maionesa. 

Empolsa-ho tot amb el cibulet i les olives i reserva-ho a la nevera.  

Serveix-la ben freda acompanyada amb bastonets o crostonets de pa.  

 

Pot completar-se al gust amb salsitxes de Frankfurt cuites i trossejades o amb 

tonyina en oli.

 #02  |   45 min  |   4 

AMANidA de CigRons  
amB salmorejo
1. Escorre els cigrons del líquid de conservació i renta'ls en un colador sota 

el raig d’aigua de l’aixeta. Posa’ls en una enciamera i reserva'ls. 2. Renta 

les fulles d'enciam, asseca-les bé i talla-les a la juliana. Pica finament l'ou 

dur i la ceba, prèviament pelada. Renta els pebrots i talla’ls a daus. 3. Per 

al salmorejo: renta els tomàquets, pela'ls i trosseja'ls; pela i pica la ceba i el 

gra d’all. Disposa aquests ingredients en el vas de la batedora amb el pa a 

trossos, l'oli, el vinagre i una mica de sal i tritura-ho tot fins a obtenir una 

salsa espessa i homogènia. Rectifica-la de sal. 4. Condimenta els cigrons 

amb la salsa obtinguda i empolsa’ls per damunt amb la juliana d'enciam i 

l’ou dur, la ceba i els pebrots picats. Abans de servir-la, condimenta-la amb 

una mica de sal i un rajolí d'oli d'oliva.

 · 1 pot de cigrons cuits
 · fulles d'enciam
 · oli d'oliva
 · 1 ou dur
 · ½ ceba tendra
 · ½ pebrot vermell
 · ½ pebrot verd
 · sal 

PER al SalMoREjo
 · 2 tomàquets madurs
 · ½ ceba
 · 100 ml d'oli d'oliva 
 · 3 cullerades de vinagre
 · ½ gra d’all
 · 2 llesques de pa
 · sal

 25 min  |   4 

 · 1 kg de patates
 · 1 ceba vermella
 · 10 cogombrets en vinagre
 · 2 cullerades de mostassa
 · tiges de cibulet
 · 1,5 dl d'oli d'oliva
 · 1 ou
 · 1 culleradeta de vinagre de xerès
 · 2 cullerades d'olives negres
 · pebre
 · sal
 · bastonets o crostonets 
de pa per acompanyar
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BrANdAdA de BaCallÀ
1. Pela i trosseja la ceba, l'api, la pastanaga i el porro. Posa’ls en una cassola 

amb el llorer i la farigola, cobreix-los amb abundant aigua, porta-la a 

ebullició i cou-ho tot 30 minuts. Després, incorpora-hi el bacallà i cou-ho 

5 minuts; passat aquest temps, deixa refredar el bacallà dins del caldo de 

cocció. Finalment, escorre el bacallà, reserva’l i cola el caldo. 2. Escalfa l'oli 

en un paella amb dos alls pelats i sencers sense deixar que es facin rossos. 

Retira la paella del foc, deixa refredar l'oli i reserva-ho. 3. Neteja el bacallà 

de pell i espines i esmicola’l. Pica dos alls i ofega'ls en una paella amb  

quatre cullerades de l'oli aromatitzat. Afegeix-hi el bacallà i ofega’l durant 

2 o 3 minuts. Seguidament, retira el bacallà i passa’l al vas de la batedora 

amb una mica de nou moscada i pebre. Tritura’l i afegeix-li, a poc a poc, l'oli 

aromatitzat restant, la nata líquida i un vaset del caldo de cocció colat fins 

que munti com si fos una maionesa. Rectifica-ho de sal si cal. 4. Reparteix  

la brandada en cassoletes individuals i gratina-les sota el gratinador del forn 

fins que la superfície sigui rossa. Serveix-les acompanyades amb torradetes 

per untar.

 · 500 g de bacallà dessalat 

 · 250 ml d'oli d'oliva

 · 1 ceba

 · 1 api

 · 1 porro

 · 1 pastanaga

 · 1,5 dl de nata líquida

 · 4 alls

 · 1 fulla de llorer

 · 1 branqueta de farigola

 · nou moscada

 · pebre blanc

 · sal

 · torradetes per untar

assortit dE CrEMES  
fÀCils PeR untaR
1. Elaboració de la crema de musclos en escabetx: tritura els musclos en  

un robot amb la meitat de l'escabetx. Afegeix-los el formatge d'untar  

i barreja-ho tot. Rectifica de sal i pebre i reserva-la a la nevera.  

2. Elaboració de la crema d'escopinyes: escorre les escopinyes del suc  

de conservació i tritura-les en un robot amb el formatge d'untar. Rectifica  

de sal i pebre i reserva-la a la nevera. 3. Elaboració de la crema de carxofes 

amb anxoves: tritura les carxofes amb les anxoves picades. Afegeix-los  

el formatge d'untar i barreja-ho tot. Rectifica de sal i pebre i reserva-la  

a la nevera. 4. Elaboració de la crema d'olives: tritura les olives amb l'all  

picat i el formatge d'untar. Rectifica de sal i pebre i reserva-la a la nevera.  

5. Serveix les cremes ben fredes acompanyades de torradetes per untar.

PER a la CREMa DE MUSCloS EN ESCaBETX
 · 200 g de formatge d'untar
 · 1 llauna de musclos en escabetx 

PER a la CREMa D'ESCoPINYES
 · 200 g de formatge d'untar
 · 1 llauna d'escopinyes 

PER a la CREMa DE CaRXoFES aMB aNXoVES
 · 200 g de formatge d'untar
 · 1 pot de cors de carxofa
 · 6 filets d'anxova en oli 

PER a la CREMa D'olIVES
 · 200 g de formatge d'untar
 · ½ gra d’all
 · 50 g d'olives  

 · pebre
 · sal
 · torradetes 

 1 h  |   4 

 #03  |   1 h 10 min  |   12 

#03
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#04

ENSALAdA Russa
1. Renta i pela totes les verdures i talla-les a daus de la mateixa mida.  

2. Disposa els daus de patata i les mongetes verdes en una cassola amb 

aigua freda i una mica de sal i cou-ho durant 5 minuts des del moment 

en què arrenqui el bull. Cou de la mateixa manera els daus de pastanaga 

durant 8 minuts. 3. Cou els pèsols congelats en una cassola amb aigua 

bullent salada calculant 10 minuts des del moment que reprengui l'ebullició. 

A continuació, escorre les verdures, disposa-les en una enciamera i 

condimenta-les amb dues cullerades d'oli i una mica de sal. Deixa-les 

refredar. 4. Cou dos ous en una cassola amb aigua bullent durant 10 minuts. 

Després, refresca'ls sota el raig d’aigua de l’aixeta, pela'ls i separa els rovells 

de les clares. Pica les clares i passa els rovells cuits a través d'un colador fi 

per obtenir una mimosa. 5. En el vas de la batedora, bat l'oli de gira-sol, l'oli 

d'oliva i l'ou restant; seguidament, afegeix-hi el suc de llimona, condimenta-hi  

amb una mica de sal i bat-ho fins a obtenir una salsa lligada. 6. Barreja la 

maionesa obtinguda amb les verduretes cuites de l'enciamera, la tonyina 

escorreguda de l’oli, les clares picades i les olives a trossos. 7. Passa la 

preparació a un recipient i deixa-la reposar a la nevera. En el moment de 

servir-la, si vols, decora-la amb tires de pebrot, mimosa d'ou i bastonets  

de pa per untar.  

 · 300 g de patates
 · 300 g de pèsols congelats 
 · 200 g de mongetes verdes
 · 2 pastanagues
 · 3 ous
 · 4 cullerades d'olives desossades
 · 1 llauna petita de tonyina en oli
 · 3 cullerades de suc de llimona
 · tires de pebrot de morro de 
bou escalivat per decorar

 · bastonets de pa per decorar
 · 1 dl d'oli d'oliva
 · 1 dl d'oli de gira-sol
 · sal

 #04  |   45 min  |   4

amanida de MAriSC
1. Neteja els musclos sota el raig d’aigua de l’aixeta; has de retirar-los  

les barbes i les incrustacions de les valves. Cou-los en una cassola amb  

mig vaset de vi blanc durant 3 o 4 minuts o fins que s'obrin. Escorre'ls 

i retira'ls les valves. Trosseja el pop cuit i barreja’l amb els musclos. 

Reserva'ls. 2. Cou els llagostins en una cassola amb aigua bullent salada 

durant 2 minuts. Després, deixa'ls refredar a l'aigua, pela'ls i trosseja'ls. 

3. Renta els pebrots, asseca'ls amb un drap net i talla’ls a daus. Renta els 

tomàquets i el julivert sota el raig d’aigua de l’aixeta, asseca'ls amb paper 

absorbent i trosseja'ls; el julivert ha de quedar ben fi. Pela i pica la ceba 

tendra. 4. Bat el vinagre amb una mica de sal, afegeix-li el pebre i aboca-hi  

l'oli a fil sense deixar de batre fins a obtenir una salsa emulsionada.  

5. En una enciamera, barreja la preparació del pop i dels musclos amb  

els llagostins a trossos. Afegeix-hi també els tomàquets, els pebrots i la  

ceba tendra. Per acabar, condimenta-ho tot amb la vinagreta, empolsa-ho 

amb el julivert picat i reserva-ho a la nevera fins al moment de servir.

 · 500 g de pop cuit
 · 400 g de llagostins
 · 1,5 kg de musclos 
 · 1 pebrot verd
 · 1 pebrot vermell
 · 1 ceba tendra
 · 2 tomàquets per a amanida
 · 1 branqueta de julivert
 · 50 ml de vi blanc
 · 6 cullerades d'oli d'oliva
 · 3 cullerades de vinagre
 · pebre
 · sal

 50 min  |   4 



33ENSALADES,  AMANIDES I  TAPES FREDES

sardines en ESCABEtX
1. Neteja les sardines; has de retirar-los les vísceres i els caps. Després, 

enfarina-les i fregeix-les per tandes en una paella amb abundant oli ben 

calent. Deixa-les escórrer sobre paper absorbent, condimenta-les amb una 

mica de sal i reserva-les. 2. Pela la pastanaga i la ceba i talla-les en rodanxes 

petites. L'all, també, pelat, talla'l en làmines fines. 3. Posa el vi blanc en  

una cassola amb el vinagre, la pastanaga, la ceba, l'all, els grans de pebre,  

la fulla de llorer, el pebre vermell i el julivert. 4. Porta-ho a ebullició, tapa-ho 

i cou-ho a foc lent durant 15 minuts. 5. Quan hagi passat el temps, afegeix-hi 

les sardines, cou-ho tot junt durant 2 o 3 minuts més, retira la cassola  

del foc, tapa-la i deixa-ho refredar. 6. Una vegada fred, conserva l'escabetx  

a la nevera un mínim de 12 hores perquè les sardines agafin gust.

 · 16 sardines
 · 1 pastanaga
 · 1 ceba
 · 600 ml de vi blanc
 · 100 ml de vinagre de xerès
 · 2 grans d’all
 · 1 fulla de llorer
 · 1 culleradeta de pebre vermell
 · 1 branqueta de julivert
 · 4 grans de pebre negre
 · 1 tassa de farina
 · oli d'oliva per fregir
 · sal 

seitons EN VinaGre 
1. Neteja amb molta cura els seitons; has de retirar-los l'espina central, el cap 

i les vísceres. A continuació, obre els lloms de manera que els dos filets quedin 

units per la part superior i deixa'ls en remull amb aigua durant 1 hora.  

2. En una safata o un recipient de vidre de parets baixes, barreja el vinagre 

amb tres vasos d'aigua i una cullerada sopera de sal. Posa els seitons de 

manera que quedin completament coberts pel líquid. Tapa la safata amb 

paper film i reserva els seitons a la nevera durant 24 hores. 3. Passat aquest 

temps, pela i pica els grans d’all. Renta el julivert sota el raig d’aigua de 

l’aixeta, asseca’l amb paper absorbent i pica’l molt fi. 4. Finalment, escorre els 

seitons i passa’ls a una safata de servei. Condimenta'ls amb una mica de pebre, 

reparteix per damunt els grans d’all picats i empolsa’ls amb força julivert. 

Abans de servir-los, condimenta’ls amb unes cullerades d'oli d'oliva.

Per minimitzar les possibilitats que aparegui una síndrome al·lèrgica per 

Anisakis, és convenient congelar els seitons durant un mínim de 48 hores  

després d'escórrer-los de la maceració.

 · 750 g de seitons 
 · 300 ml de vinagre
 · 2 grans d’all 
 · 1 1 branqueta de julivert 
 · 2 cullerades d'oli d'oliva
 · pebre
 · 1 cullerada de sal

 35 min + REPÒS  |   4 
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PoP A LA GALLEGA
1. Neteja el pop; has de retirar-li la boca, els ulls i les vísceres. Congela’l d'un  

dia per a l’altre perquè es trenquin les fibres i resulti més tendre. Passat  

aquest temps, retira’l del congelador i deixa’l descongelar. 2. Porta a ebullició 

aigua en una cassola de parets altes amb una ceba pelada i una fulla de llorer.  

Quan l'aigua arrenqui el bull, subjecta el pop per la bossa i introdueix les potes 

en l'aigua bullent per escaldar-les uns instants. Retira-les i repeteix aquesta 

operació dues vegades més. Finalment, introdueix el pop sencer en l'aigua 

bullent i cou-lo durant uns 35 minuts a foc mitjà. 3. Quan hagi passat aquest 

temps, escorre el pop de la cassola i deixa’l refredar una mica en un colador de 

forats grans durant 10 minuts. Després, talla-li les potes a rodanxes amb l'ajuda 

d'unes tisores o amb un ganivet ben esmolat. 4. Per acabar, passa les rodanxes 

de pop a un plat de fusta i condimenta-les amb una mica de pebre vermell de  

la Vera i unes escates de sal. Amaneix-lo amb un rajolí d'oli d'oliva i serveix-lo  

de seguida.

Pot acompanyar-se, si vols, amb unes rodanxes de patates bullides.

El pop s'escalda tres vegades en l'aigua bullent perquè la pell quedi ben subjecta  

i no es desenganxi durant la cocció.

El cap del pop pot tallar-se a rodanxes i servir-se amb les potes. També pot 

reservar-se per preparar una amanida de marisc.

 · 1 pop de 2 kg
 · 1 ceba
 · 1 fulla de llorer
 · pebre vermell de la Vera
 · oli d'oliva
 · sal o sal en escates

 50 min  |   4 

esqueiXada dE BaCallÀ
1. Deixa el bacallà en remull amb aigua freda, i quan estigui al punt, esmicola’l 

amb els dits de manera que se n’obtinguin tires totes d’una mida semblant.  

2. Pela el tomàquet i talla’l a daus petits. Renta el pebrot verd i talla’l també 

a daus. Finalment, pela i pica la ceba tendra. 3. Barreja el bacallà amb el 

tomàquet, el pebrot i la ceba tendra en una enciamera. 4. Condimenta la 

preparació amb una mica de pebre i aboca-hi l'oli d'oliva. 5. Reserva el plat a la 

nevera durant una hora i, en el moment de servir, decora’l amb les olives negres.

 

Aquesta amanida tradicional es presta a múltiples variacions d'ingredients i 

presentacions. Pot combinar-se amb llegums com ara mongetes, llenties o cigrons.

 · 450 g de bacallà 
 · 4 tomàquets madurs
 · 1 ceba tendra
 · ½ pebrot verd
 · 100 g d'olives negres d'Aragó
 · 5 cullerades d'oli d'oliva
 · pebre

 15 min + REMUll I REPÒS  |   4 

PiPiRRana AMB tonYina
1. Renta els tomàquets i el pebrot i talla’ls a daus. Pela el cogombre i talla’l 

també a daus. Pela i pica les cebes tendres i el gra d’all. 2. Cou els ous en 

una cassola amb aigua bullent durant 10 minuts; després, escorre'ls, pela'ls 

i pica separadament les clares i els rovells. 3. Barreja en una enciamera 

el tomàquet, el pebrot, el cogombre, la ceba tendra, l'all, l'ou dur picat i la 

tonyina. Condimenta-ho tot amb una mica de sal, l'oli d'oliva i el vinagre.  

4. Reserva la pipirrana a la nevera unes 2 hores abans de servir-la.

La tonyina és un ingredient opcional en la recepta tradicional. Si vols un resultat 

més vistós, es pot fer servir una llauna de ventresca.

 · 6 tomàquets
 · 1 pebrot verd
 · 1 cogombre
 · 2 cebes tendres 
 · 2 ous
 · 1 llauna de tonyina en oli
 · 1 gra d’all
 · orenga
 · 1 cullerada de vinagre de xerès
 · 4 cullerades d'oli d'oliva
 · sal

 25 min  |   4 

porros a la ViNAGrEtA 
1. Neteja bé els porros; has d'eliminar-los les primeres fulles, retira’n la 

part verda i si estan molt bruts de sorra, renta'ls sota l'aixeta amb aigua 

freda. Talla'ls les arrels i cou-los durant 20 minuts en aigua bullent amb sal. 

Escorre'ls i deixa'ls refredar. Reserva'ls. 2. Elaboració de la salsa: disposa 

la mostassa en un bol i afegeix-li una mica de sal i de pebre i el vinagre. 

Barreja-ho tot bé perquè es dissolgui la mostassa i afegeix-hi els rovells dels 

ous durs picats i l'oli d'oliva. Bat enèrgicament perquè es barregi tot bé.  

3. Per a la picada: pica finament, separadament, la ceba, els cogombrets, les 

clares dels dos ous durs, les anxoves, el julivert i les tàperes. 4. Finalment, 

passa els porros a la safata de servir, reparteix-hi al voltant el ingredients  

de la picada i rega-ho amb la salsa. 

 · 2 manats de porros
 · pebre
 · sal

PER a la PICaDa
 · 2 cogombrets en vinagre
 · 2 clares d'ou dur
 · ½ ceba
 · 3 cullerades de tàperes
 · 8 filets d'anxova
 · 2 cullerades de julivert picat 

PER a la SalSa
 · 2 rovells d’ou
 · 5 cullerades de vinagre
 · 1 culleradeta de mostassa
 · 100 ml d'oli d'oliva
 · sal
 · pebre

 35 min + REPÒS  |   4




