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INTRODUCCIÓ
Com fet a casa és un llibre que, pel seu variat repertori de recep-
tes pràctiques, vol que t’estalviïs temps a la cuina. A més d’aquest 
repte assegurat amb escreix, el veritable objectiu del receptari és 
aconseguir menjar bé cada dia, entenent per menjar bé tant l’ad-
quisició dels nutrients que el nostre organisme necessita com, 
sobretot, menjar amb plaer en totes i cadascuna de les menjades 
que fem al llarg del dia.

I és que, perquè un menjar sigui agradable, a més d’uns 
plats saborosos i ben presentats, hem de destinar el temps adient 
a menjar tranquil·lament i, si és possible, en companyia, en una 
taula amb tot el necessari per no haver d’aixecar-nos constant-
ment, interrompent la conversa i transformant el menjar en un 
trasbals constant.

No tenim temps.

Els dies laborables, el rellotge és l’amo del nostre estómac. Ens 
costa trobar temps per elaborar plats suculents, saborosos, atrac-
tius i variats.

Ja no necessitem temps. Podem alliberar-nos de l’esclavitud del 
temps. Al supermercat, hi trobem multitud de productes que ens 
“estalvien” temps, que ens fan d’ajudants de cuina.
La indústria alimentària treballa per a nosaltres. 

No tenim cura de nosaltres mateixos.

Ens alimentem del primer que “pillem” a la nevera o a l’armari 
de les galetes.

S’ha acabat menjotejar qualsevol cosa. Proposo menús equili-
brats per als dies laborables i àpats especials, a vessar d’imagina-
ció, per als dies festius. Cada dia menjarem bé, perquè el nostre 
lema és “Màxims resultats, mínim esforç”.
Ens sentim culpables…

Els nostres petits problemes: 

La situació actual:

La solució:

Els nostres petits problemes: 

La situació actual:

La solució:

 introducció
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Ja no ens n’avergonyirem més, ja que sabem que el que fem és 
correcte. El coneixement i la tranquil·litat de seguir una dieta 
equilibrada i de saber què és el que comprem ens permet recol-
zar-nos en el “mindundi universal”.

Si sabem interpretar les etiquetes dels productes, triarem 
els que ens donin més confiança. I, quan els tastem, descobrirem 
que, sovint, el sabor és insuperable.

Com és possible que sigui més saborosa aquesta salsa que 
la que feia la meva iaia?

És ben senzill, el fabricant de la salsa passa vuit hores al 
dia elaborant la salsa. Després de tanta insistència, es transfor-
ma en un especialista en els detalls més insignificants relacionats 
amb la salsa en qüestió: afina textures, sabor, aromes… En defi-
nitiva, si la teva iaia hagués dedicat vuit hores diàries a elaborar 
una salsa, sens dubte l’hauria acabat brodant, però…

No ens deixem ajudar.

Si la indústria alimentària té una virtut, és la del seu interès, no 
sense ànim de lucre, lògicament, però interès, en definitiva, a vo-
ler-nos ajudar.

Si a la prestatgeria del supermercat veus un producte 
en el qual hi ha escrit: “Musclos al natural, nets i cuits”, i tot i 
això t’acostes a la secció de peixateria, fas mitja hora de cua, 
t’empasses la història del robatori de la casa de la neboda de 
la veïna de la dona que està dues persones per davant del teu 
torn, compres mig quilo de musclos frescos i mullats, te’ls po-
sen en una bossa de plàstic, arribes a casa amb els musclos 
gotejant, perquè la bossa de plàstic s’ha trencat, has de netejar 
els musclos, rascar-los les barbes sota l’aixeta d’aigua freda, 
bullir-los, buscar infructuosament un rajolí de vi blanc, rebut-
jar els musclos que no s’han obert, omplir la bossa d’orgànica 
amb closques de musclos, llevar-te de bon matí amb la cuina 
amb aroma de musclo bullit…, noi, si ho has triat, ja t’espa-
vilaràs!

Amb Com fet a casa, descobrirem totes les possibilitats que la 
indústria alimentària ens ofereix, ens deixarem ajudar, deixarem 
que cuinin per a nosaltres i obrirem la porta de la nostra casa al 
“mindundi especialista”.

Relaxats, només haurem d’afegir els musclos ja bullits a 
l’arròs, i ningú no s’adonarà que, per cuinar la nostra especial i 

No saber o no poder trobar el temps per cuinar un plat a l’antiga, 
com ho feien les nostres àvies i mares, amb l’estona que cal per 
fer un sofregit, les hores que necessita un brou, el temps perquè 
els sabors i les aromes s’intercanviïn… ens provoca un neguit i 
una sensació incòmoda de no haver fet les coses bé.

Ja no ens sentim culpables perquè sabem què mengem i com ho 
hem de menjar.

Tenim suficients productes al nostre abast per poder se-
guir una dieta equilibrada i suficientment variada. Equilibrada i 
variada, però, per sobre de tot, plaent. 

A Com fet a casa trobarem propostes equilibrades pel que 
fa a la nutrició, però, sobretot, saboroses.

Prioritats.

Deixem-nos d’històries, el temps és una qüestió de prioritats. 
Ben cert és que hi ha persones per a les quals la cuina és una de 
les seves preocupacions i ocupacions més importants. Però la 
immensa majoria de mortals prefereix anar al cinema o que li 
facin la manicura abans que preparar un sofregit.

Com fet a casa no et regala entrades de cinema i vals per a la ma-
nicura, però gairebé, perquè et regala un parell d’hores, com a 
mínim, en cada àpat, perquè les destinis a allò que més et plagui.

Si prefereixes dedicar les dues hores de regal a ballar tan-
gos, continuaré saludant-te, com si no ho hagués vist i ni tan sols 
ho sabés.

Ens avergonyeix que ens descobreixin comprant precuits.

Ningú no està lliure de culpa. Tots, TOTS hem comprat un dia 
o un altre una salsa de tomàquet, una beixamel, o una mas- 
sa brisa.

Però ens fa vergonya confessar-ho. Si ningú no ho veu, 
cap problema, però, quan ens enganxen, ens excusem immedia-
tament: “He anat tot el dia de bòlit, no he tingut ni un moment 
per cuinar, només ho he comprat per sortir del pas, sempre ho 
faig jo (a l’antiga), però avui…”.

Els nostres petits problemes: 

La situació actual:

La solució:

Els nostres petits problemes: 

La situació actual:

La solució:

Els nostres petits problemes: 

La situació actual:

La solució:

Els nostres petits problemes: 

La situació actual:

La solució: 
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festiva paella, només hem “perdut” deu minuts, i haurem gua-
nyat un parell de quilos de tranquil·litat, de bon humor i d’allò 
que ens fa tanta falta: temps!

Llibres de cuina

Ells llibres de cuina tradicionals estan a vessar de bones intenci-
ons, matèries primeres de qualitat, propostes innovadores i re-
ceptes excel·lents. Però, sovint, quan comencem a llegir el llistat 
d’ingredients IMPRESCINDIBLES per elaborar aquella recepta, 
l’ÚNICA recepta que ens vèiem amb cor de realitzar, tota la nostra 
il·lusió en la cuina s’ha fos, de pur avorriment, perquè ens falten 
la meitat dels ingredients, ens manquen les 24 hores de macerat 
exigides per a l’èxit del resultat i no entenem el terme napar. 

Col·loquem el llibre a la prestatgeria, fent companyia a 
la resta de llibres de cuina, gairebé una dotzena, plens de pols i 
pràcticament sense estrenar.

Us presento el primer llibre de cuina que:

• Us regala temps
• Us mima
• No us fa sentir culpables
• Us permet anar al cinema i fer-vos la manicura tantes vegades  
 com ho desitgeu
• Us desacomplexa
• Us ajuda

(Els punts enumerats són un manifest de bones intencions i, en 
cap cas, un document notarial. Prometo que faré el que pugui 
per aconseguir assolir tots els objectius) 

ESPECIALISTES A NO ENCENDRE NI UN FOC

L’home ha lluitat contra el temps des de les albors de la història. 
Antigament, la seva lluita es basava a paralitzar el procés de de-
teriorament dels aliments, propi del pas del temps.

Actualment, l’objectiu de la lluita de l’home és guanyar 
temps al dia, per poder-lo omplir amb més activitats, si és 
possible, i, quan no aconsegueix el seu objectiu, abandona les 
cassoles.

Però la història és generosa amb l’home, perquè, de mane-
ra casual o casuística, una lluita es va complementar amb l’altra. 
És a dir, la cerca del sistema d’allargar la caducitat dels aliments 
i l’interès actual per no perdre temps cuinant s’han unit en el 
producte estrella de Com fet a casa: les conserves.

Menjar conserves no és un fet recent, n’hem menjat tota 
la vida. Com deia, ara ho fem per estalviar-nos passos del procés 
culinari, abans perquè era la manera de menjar aliments fora de 
temporada o d’allargar la vida dels aliments excedents.

Avui gaudim de modernes tècniques de conservació dels 
aliments: envasat al buit, liofilització, uperització, pasteurització…

Els prehistòrics deshidrataven, els romans salaven, els 
àrabs conservaven en vinagre i els víkings fumaven. Són tècni-
ques de conservació dels aliments que avui dia continuen vigents, 
perquè, a més de conservar els aliments, els modifiquen el gust, 
la textura i l’aroma, tres raons suficients perquè els consumidors 
les deixin entrar a casa per la porta gran.

Doncs, tal com el seu nom indica, és una tècnica de conserva-
ció dels aliments que consisteix a deixar l’aliment a sol i serena 
fins que queda com una pansa, sec, sense gota d’aigua.

Sense aigua, els microorganismes no troben espai ni ve-
hicle per viure ni reproduir-se, i, per tant, tindrem solucionat 
el tema de la colònia microbiana i podrem respirar tranquils.

La deshidratació afegia un gran avantatge als antics po-
bladors del planeta, ja que, sense aigua, l’aliment ocupava i pe-
sava menys, i era fàcilment transportable i emmagatzemable. 

Per aquestes dues raons de pes, o, millor dit, d’alleu-
geriment de pes, la deshidratació ha estat una tècnica molt 
popular, es deshidrataven fins i tot les pedres…

La sal, de la mateixa manera que el sucre, absorbeix l’aigua dels 
aliments, el principal vehicle transmissor i reproductor dels mi-

Els nostres petits problemes: 

La situació actual:

La solució:

Deshidratació

Sal i salaó

 introducció  introducció
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Bàsics, més que bàsics:

Congelats: 

Conserves: 

productes bàsics, que, per descomptat, cadascú adaptarà a les 
seves necessitats, espai, pressupost i, per sobre de tot, als seus 
gustos personals.

 introducció

FONS DE REBOST

 
— Oli d’oliva
 — Sucre
 — Farina
 — Fruita seca (ametlles, avellanes, nous, pinyons)
 — Mel
 — Pa (torrades, pa de motlle, pa congelat, pa de pita)
 — Pasta seca i pasta fresca (cuscús, nyoquis, raviolis,   
  espaguetis…)
 — Sal
 — Vinagre (procurarem tenir vinagre bàsic i vinagre una mica  
  millor, tipus de xerès, balsàmic…)
 — Vi

 — Arròs congelat a punt per saltar (amb gambes, bolets,   
  verdures…)
 — Espinacs 
 — Gelat (vainilla, maduixa…)
 — Pasta de full
 — Sorbet de llimona
 — Verdures congelades a punt per saltar a la paella

— Vegetal: 
  • Olives
  • Olives negres
  • Tàperes
  • Ceba sofregida
  • Escalivada 
  • Espàrrecs blancs i verds
  • Pèsols/faves baby
  • Llegums (cigrons, llenties, mongetes)
  • Macedònia de verdures
  • Patates
  • Cogombrets en vinagre
  • Bolets variats
  • Tomàquet fregit
  • Tomàquet natural
  • Tomàquets secs macerats en oli i herbes
  • Pastanaga ratllada

 introducció
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CUINA DE 
CADA DIA

introducció

En definitiva, que si en una cuina no hi ha aquestes quatre 
eines, realment el millor que es pot fer és anar a dinar cada mig
dia i cada nit al bar de la cantonada.

Precisament, la idea de Com fet a casa és no haver d’utilit
zar una gran quantitat d’estris de cuina, amb un objectiu múlti
ple: no gastar molts diners en eines que després es van acumulant 
als armaris i, sobretot, no haver de rentar les peroles, les olles, les 
cassoles, els cullerots i… la temible liquadora!

I, per acabar, com s’indica en tots els llibres de cuina, i 
aquest no serà una excepció…, totes les receptes estan calculades 

Val la pena recalcar que he calculat racions urbanes, o, el 
que és el mateix, racions no exageradament abundants, pensades 
per a una activitat sedentària. Per tant, podrem gaudir d’un pri
mer i un segon plat sense el perill de sortir rodolant…
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Escorrem les carxofes, les rentem i les filetegem.

En una batedora, barregem la tonyina amb el suc de mitja llimona i la 
cullerada d’allioli.

Obrim les pites totalment i les torrem en una paella, sense gens d’oli, 
fins que quedin cruixents. També les podem torrar al forn.

Posem mitja pita a la base del plat i la untem amb la crema de tonyina.

Tallem el tomàquet a làmines i el disposem en forma de rosetó a sobre 
la tonyina. Tapem el tomàquet amb les carxofes filetejades. Hi distri-
buïm uns pinyons per sobre i acabem amb un parell de cullerades de 
pesto.

L
a pita és un pa elaborat amb blat que no porta pràctica-
ment llevat, i això fa que no augmenti de volum. És rodó, 
pla i té l’interior buit, per la qual cosa és ideal per farcir-lo 
del que es vulgui. És típic dels països àrabs, on el fan servir 
com a cullera.
Una pita soluciona un sopar quan no tenim temps, i a més 

és molt gustosa. Es torra lleugerament i es pot farcir de qualsevol 
cosa. L’inconvenient és que es fa malbé al cap de tres dies d’ha-
ver obert el paquet. Per tant, és aconsellable congelar les pites si 
no les hem de consumir de seguida. Una vegada descongelades, 

queden la mar de bé. Els kebabs s’elaboren amb aquest tipus de pa, tot i que també queda bé com 
a base d’una truita a la francesa, o amb un parell de salsitxes cuites, o amb tot, vaja.

La gràcia de la pita és el cruixent que adquireix quan es torra, per això no és gaire bona idea 
preparar-la amb molta antelació, perquè es remullaria…

pIzzI DE CARXOFES  
I TONyINA

PREPARACIÓ

4 pites Iggy’s

1 pot de 390 g de cors  
de carxofes Caprichos  
al bany maria 

2 tomàquets

1 bossa de pesto Buitoni 
de 80 g

1 llauna de tonyina  
en oli Masó de 75 g

20 g de pinyons  
(un grapat de pinyons)

El suc de mitja llimona  
o unes gotes de Pulco 

1 cullerada d’allioli Calvé

Necessites batedora  
+ forn/paella

SI NO ACAbEM El 
CONTINgUT D’UNA 
llAUNA, l’hEM DE 
TRASpASSAR. UNA 
CONSERvA ObERTA 
DEIXA DE SER UNA 

CONSERvA.
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Saltem les verdures, directament congelades, en una paella gran, du-
rant uns vuit minuts, a foc fort, perquè quedin ben seques.

En una safata de forn, hi disposem unes anelles metàl·liques a mode 
de motlle. A la base hi posem les làmines de botifarra negra, a sobre les 
verdures cuites, i acabem amb una bona capa de formatge brie.

Ho introduïm al forn, a 200 °C, uns cinc minuts, o fins que vegem que el 
formatge brie s’ha fos totalment.

Servim immediatament.

Podem acompanyar-ho amb una salsa tàrtara, un romesco o un allioli.

É
s important emprar un formatge cremós, com el brie o 
el camembert, per a aquest plat, perquè, en fondre’s, crea 
una capa cremosa sobre les verdures que queda de me-
ravella.

El formatge brie i el camembert són similars. Són 
formatges amb forma de gran disc, elaborats amb llet crua i amb 
una crosta —que s’ha de menjar!— recoberta de florit, en la qual 

es concentren les aromes, així com el Penicillum candidum, el fong blanquíssim que produeix la 
capa de pèl externa de la crosta del formatge i el seu sabor característic.

El brie és un dels formatges més antics de França. Moltes històries i llegendes il·lustren 
anècdotes sobre aquest famós formatge. Diuen que el 1793, durant el mandat de Robespierre, 
quan el govern va decidir executar el rei Lluís XVI, aquest va demanar com a últim desig, abans 
de ser guillotinat, “du vin rouge et du brie”, vi negre i un bon tros de formatge brie, del madurat, 
d’aquell que té l’interior totalment cremós i lleugerament àcid.

vERDURES gRATINADES AMb  
UN TOC DE bOTIFARRA NEgRA  

PREPARACIÓ

1 bossa de Saltat 
Primavera de 600 g  
La Sirena

1 botifarra negra Llania

100 g de formatge brie

Oli i sal

Salsa tàrtara, romesco  
o allioli

Necessites forn + 
gratinador

llUÍS XvI vA 
DEMANAR, AbANS 
D’éSSER EXECUTAT, 

“DU vIN ROUgE  
ET DU bRIE”.

cuina de cada dia | verdura
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ElS ARROSSOS 
pRECUITS ElS 

RESERvAREM pER  
A AMANIDES, FARCITS 

I SAlTATS.

Comencem per la salsa. Preparem un almívar: barregem quatre culle-
rades d’aigua amb una cullerada de sucre i fem que trenqui el bull. 
Triturem la remolatxa amb l’almívar i hi afegim un pessic de sal.

Buidem els tomàquets de la següent manera: en tallem la part superior 
i, amb un ganivet petit, en retallem les parets interiors. Rebutgem les 
llavors i posem els tomàquets de cap per avall, perquè vagin perdent 
l’aigua.

En una paella, a foc mitjà i amb un parell de cullerades d’oli, saltem la 
bossa d’arròs precuit juntament amb el contingut de la safata de ver-
dures al vapor amb betacarotè. Ha de quedar sec, per tant, ho saltarem 
durant uns cinc minuts. Ho assaonem amb sal. 

Farcim els tomàquets amb l’arròs i les verdures, i ho servim acompanyat 
de la salsa de remolatxa.

El que hi queda molt bé, a l’arròs amb verdures, és un punt d’all, per 
això podem acabar amb un parell de ruixades d’essència natural d’all 
Spray Italia. Si no tenim aquest producte tan còmode, saltem un parell 
d’alls filetejats just abans d’afegir-hi l’arròs amb les verdures.

M
agraden els arrossos precuits per a segons quines preparacions, perquè estan ela-
borats “a la dominicana”. Em refereixo que és un arròs blanc cruixent i desgranat, 
a diferència d’algunes masses compactes d’arròs —tipus sushi— que ens surten 
les primeres vegades que cuinem un arròs blanc. Per a amanides i farcits, queden 

perfectes. En canvi, aquest tipus d’arròs precuit no va bé per a elaboracions en què 
pretenem que l’arròs absorbeixi els sabors i les aromes. Per tant, prohibit fer paella amb arròs 
precuit. Prohibit!

“Dijous, paella”. És el clàssic anunci davant la porta dels bars i restaurants, sobretot els 
populars. Us heu preguntat el perquè d’aquesta tradició?

L’arròs del dijous s’elaborava amb les sobralles dels àpats de tota la setmana. 
La cronologia és la següent: més o menys fa un segle, el salari es cobrava cada setmana, el di-

vendres quan acabava la jornada, i en metàl·lic. El dissabte, amb els diners acabats de cobrar, s’anava 
al mercat a fer l’avituallament de tota la setmana. Les petites restes que quedaven de cada àpat de la 
setmana s’anaven guardant a la nevera de gel. Era necessari buidar, netejar i ventilar, setmanalment, 
aquestes rudimentàries neveres, per evitar el florit i les humitats indesitjades. El dia idoni per fer la 
tasca de neteja era divendres, dia que la prescripció religiosa obligava a menjar peix, per això s’ana-
va a comprar peix fresc. Es deixava ventilar la nevera fins dissabte, que començava el cicle.

Així doncs, dijous es feia un arròs amb totes les restes de la setmana. Aquest costum ha 
arribat fins als nostres dies, en què les modernes neveres no-frost només ens obliguen a revisar de 
tant en tant les mòmies que s’acumulen amagades darrere els refrescs, les mitges llimones resse-
cades i els enciams pansits…

TOMàqUETS FARCITS  
D’ARRòS 

PREPARACIÓ

4 tomàquets mitjans

1 bossa de 150 g d’arròs 
precuit La Sirena 

1 safata de verdura  
al vapor amb betacarotè 
La Sirena

Oli d’oliva

1 remolatxa bullida

1 cullerada de sucre

Sal 

Necessites paella
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l’AlgA NORI S’hA 
CONvERTIT EN UN 

pRODUCTE pOpUlAR 
gRàCIES Al SUShI.

Introduïm els canelons al forn, durant 30 minuts, a 200 °C.

Mentrestant, preparem la crema d’albergínies, simplement triturant el 
pot d’albergínies amb el seu propi oli i una mica de sal. Hi afegim el raig 
de crema de llet i les ruixades d’all. Ho reservem.

Tallem les fulles d’alga nori a quadrats regulars.

En un plat, hi posem a la base un parell de cullerades de crema d’alber-
gínies, a sobre un parell de canelons, ben col·locats, i acabem amb els 
quadrats d’alga nori per sobre. 

És molt important cuidar l’estètica d’aquest plat. Vigilarem com col-
loquem la crema a la base, i a sobre hi posarem amb compte els ca-
nelons.

El tema de l’alga nori —les làmines d’alga que s’usen per enrotllar els 
makis en la cuina japonesa— és totalment complementari. La idea és, 
d’una banda, que augmenti la sensació marina, de peix, dels canelons, 
i, de l’altra, que el color negre de l’alga nori trenqui el blanc de la 
beixamel.

Però si no tenim alga nori a casa la podem substituir per qualsevol al-
tre aliment que trenqui tant la textura com el color, com uns pinyons 
torrats.

L
es albergínies velles i cultivades en temporades de sequera poden ser molt amargues i, per 
tant, desagradables de menjar.

Hi ha dos sistemes per evitar l’amargor. Un dels sistemes és escalivar-les al forn per-
què els sucres de l’albergínia caramel·litzin. I l’altre sistema és assaonar-les amb força sal, un 
cop tallades, perquè la sal segresta l’aigua que conté l’albergínia i n’arrossega l’amargor. 
En realitat, la sal segresta la sensació d’amargor, ja que els components que atorguen aques-

ta amargor queden ben enganxats al vegetal. Ara bé, el fet de salar les albergínies té un altre 
avantatge: que la sal deshidrata les cèl·lules, fa disminuir el volum del vegetal i, en conseqüència, 
disminueix l’absorció d’oli durant la cocció i alleugereix considerablement el plat.

CANElONS DE TONyINA  
SObRE CREMA D’AlbERgÍNIES

PREPARACIÓ

2 paquets de canelons  
de tonyina La Cocinera

1 pot d’albergínia 
escalivada Mar-Tret

Un raig de crema de llet

2 fulles d’alga nori

Un parell de ruixades 
d’all Spray Italia Turci

Sal 

Necessites forn + 
batedora elèctrica

cuina de cada dia | pasta i arròs
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AMb lES ESCOpINyES 
EN llAUNA hI hA 

UNA NORMA: 
MENyS éS MIllOR.

Bullim els espaguetis, que, com que són frescos, necessiten només uns 
minuts de cocció. Mentrestant, en una cassola amb un raig d’oli, fregim 
l’all i el bitxo, només un minut, a foc mitjà. Quan l’all pren un color 
torrat, el retirem de la cassola i, a l’oli, hi aboquem la pasta acabada 
de bullir (també val una pasta bullida amb anterioritat) i l’aigua de les 
escopinyes. Hi donem un parell de voltes, perquè la pasta quedi ben 
amarada d’oli d’all i bitxo. Finalment, hi afegim les escopinyes i un 
pessic de sal i ho servim immediatament. 

S
i hi ha una conserva consolidada entre les conserves, són 
les escopinyes. Als prestatges del supermercat, n’hi ha 
multitud de marques. Quina és la marca que ens donarà 
bon resultat? Sens dubte, el preu és una garantia: la més 
cara serà la més bona. Encara que, en qüestió d’escopi-

nyes, com que és un producte que en si mateix és humil i, per 
tant, no excessivament car, aquest barem ens pot fallar. L’origen 
de l’escopinya és importantíssim. Les de les Rías Baixas gallegues 
són les millors, ja que la neteja de les aigües i la seva gran riquesa 

de plàncton fan que els humils bivalves siguin molt més gustosos que els d’altres costes. L’ofici 
dels mariscadors també ajuda a la qualitat de la conserva, perquè cullen les escopinyes en èpoques 
de no-reproducció, i s’asseguren que l’escopinya no perdi gens de greix i sigui melosa i gustosa, a 
més de tenir la mida ideal. En aquest tipus de conserves, la mida importa, ja que, com més gros-
ses, són més gustoses i tendres. Per tant, com més quantitat de peces hi hagi a cada llauna, menys 
gust i pitjor textura. Prioritzarem les llaunes amb poca quantitat de bivalves abans que les que ens 
prometen que, amb més quantitat, alimentarem més gent. Cert, alimentarem més amics, però en 
el procés potser els convertirem en enemics…

ESpAgUETIS 
AMb vONgOlE

PREPARACIÓ

1 terrina de 350 g 
d’espaguetis a l’ou Gallo

2 llaunes d’escopinyes 
Pay-Pay

1 gra d’all 

1 bitxo

Oli d’oliva

Sal

Necessites olla

cuina de cada dia | pasta i arròs
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UNA hAMbURgUESA 
TRANSFORMADA 

EN UNA CApSA DE 
SORpRESES…, AMb 

UN OU A DINS!

Comencem fent els ous durs de guatlla: en una cassoleta, amb aigua 
suficient, un raig de vinagre i sal, hi introduïm els ous de guatlla i, 
quan l’aigua comenci a bullir, esperem tres minuts. Els refresquem i 
els pelem, que té la seva complicació. Donem un cop a la base de l’ou 
i n’estirem la membrana interior, sota el raig de l’aixeta. És la millor 
manera de pelar-los, ja que s’hi resisteixen.

No és que vulgui complicar la vida a ningú amb el tema del vinagre i la 
sal a l’aigua de bullir els ous, quan tothom es deu preguntar per què 
hi hem de posar vinagre i sal si bullim els ous amb closca. Doncs bé, el 
vinagre evitarà que l’interior de l’ou s’escampi si s’esquerda lleugera-
ment la closca, i quedarà una clara perfecta, rodoneta. L’àcid del vina-
gre reacciona amb la clara, que es retreu en notar-lo. La sal descalcifica, 
per la qual cosa ens serà més fàcil pelar els ous. 

Emboliquem els ous amb part de la carn de l’hamburguesa i en fem una 
petita bola, com si es tractés d’una mandonguilla. Passem la mandon-
guilla per farina, ou batut i pa ratllat i la fregim en abundant oli calent 
un parell de minuts.

Tallem les “mandonguilles” per la meitat perquè es vegin els tres colors: la carn, la clara i el rovell. Al plat, 
hi dibuixem unes línies de salsa tàrtara i, a sobre, hi disposem les meitats d’hamburgueses a l’escocesa.

L
es pobres hamburgueses passen per una mala època, ja que sembla que siguin l’origen de 
tots els mals. Si el nen està gras, és culpa de les hamburgueses; si la mare té hipertensió, si 
l’àvia té depressió i si el pare és un mandrós, tot és culpa de les hamburgueses…

Però, les anomenem hamburgueses o mandonguilles, la carn picada és un producte 
típic i antic en la nostra cultura, i n’hem menjat tota la vida. 
Quan jo era petita, un dia a la setmana tocava un gran festival: menjar filet rus. Es consi-

derava el millor, el més exquisit, i les mares en compraven als fills consentits. El filet rus es feia, 
simplement, picant una part magra de la vedella i premsant-la, de manera que, en passar-la per la 
planxa, quedés ben cuita, però suau i fàcil de menjar per al nen, i també per als avis.

Com passa amb tot, va arribar un dia en què el filet rus es va socialitzar, es va fer popular, 
perquè el seu preu va baixar. I com es va aconseguir? Molt fàcil: prescindint de la paraula magre i 
afegint al filet rus tant greix com calgués per aconseguir fer dels trossos de carn de poca qualitat 
un producte suau i comercial. Entre el canvi de qualitat de la carn i l’addició de greix, el resultat, 
sovint, ha estat més que dubtós i, en conseqüència, criticable…, però no ens enganyem, si ens 
guanya la mandra…, la responsable no n’és la humil hamburguesa…

PREPARACIÓ

4 hamburgueses 

8 ous de guatlla

1 pot de salsa tàrtara Calvé 

Farina 

1 ou

Pa ratllat

Oli d’oliva per fregir 

Necessites cassola petita  
per fregir

hAMbURgUESES  
A l’ESCOCESA

cuina de cada dia | ous
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OblIDEM 
bARAllAR-NOS 
AMb El pOp. 

El COMpRAREM 
jA bUllIT O EN 
CONSERvA. ÈXIT 

ASSEgURAT!Colem el pop, i reservem l’oli que porta afegit.

Piquem els bolets i els introduïm en l’oli del pop. Ho amanim amb pols 
d’all i herbes de Provença.

Rentem les patates, les eixuguem bé, les tallem a làmines i les disposem 
sobre el plat que anirà a taula. Les assaonem amb sal i pebre vermell 
picant abundant i hi disposem el pop a sobre. Escalfem el conjunt al 
microones, un minut, a potència màxima.

Fora del microones, hi posem l’oli de bolets per sobre.

Aquest plat es pot menjar, també, a temperatura ambient. En aquest 
cas, muntarem el plat juntament amb l’oli de bolets i el conservarem 
a la nevera fins mitja hora abans de menjar-lo, que el traurem perquè 
estigui a temperatura ambient.

S
i alguna cosa té el pop és la seva complicada cocció, que si 
no es domina pot fer que el pop sigui una pedra. Els gallecs 
entesos tenen mil trucs per aconseguir que la pedra-pop es 
transformi en una suau carn sedosa. Entre tots els trucs, el 
més efectiu és una llarga cocció, lenta i a consciència.

A nosaltres no ens afecta, perquè l’anem a comprar ja bullit, que sempre m’ha semblat una 
pràctica molt més intel·ligent que no barallar-nos a cops amb el pop, que, a més, té la desgràcia 
d’estar ja mort i no poder-se ni defensar.

El pop, doncs, és un animal que necessita temps i paciència per coure’s, per la qual cosa 
no podem menjar-lo “en un plis”, sense donar cap importància a la feina anterior, encara que no 
hàgim de barallar-nos cos a cos contra el pop, ja que l’hem comprat cuit.

Així doncs, com a tribut al pop, el menjarem lentament, degustant-lo, seguint els preceptes 
de l’slow food, el moviment generat a Itàlia, i fortament consolidat, que anima els seus seguidors 
a recuperar temps per dedicar-lo tant a degustar els aliments com a buscar els millors productes 
per consumir.

PREPARACIÓ

1 pop a feira Fuera  
de Serie Luis Escuris Batalla

1 pot de bolets Ferret  
de 340 g

1 pot de patates Son-Ria

Un pessic de pols d’all

1 cullerada de postres 
d’herbes de Provença

1 cullerada de postres  
de pebre vermell picant

Sal

Necessites microones

pOp AMb pATATES  
I OlI DE bOlETS 




