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Menjar i recordar
(entrada general)

No recordo on ni quan vaig tastar el meu primer bull de tonyina. 
Aquella menja a la qual després he anat associant tantes coses de la 
meva vida. Probablement era massa petit i aquella sensació va ser 
massa forta. Però, a base de comentaris i alguna imatge mig borrosa 
en el meu subconscient, m’he anat construint una emoció en què en 
Xerca, el ranxero de la barca de llum del meu avi matern, mastegava 
la seva pipa mentre rentava un i altre cop una cosa que em recordava 
la sola de sabata que el meu avi patern retallava amb unes ganivetes 
que m’estava vedat tocar perquè tallaven molt. Una emoció en la 
qual no manca —és una altra de les meves menges mítiques— una 
cassola de ferro colat amb una col·lecció de grans d’arròs de tonali-
tats diverses que van del quasi blanc al descaradament torrat i, per 
tant, quasi negre. Perquè tot sembla indicar que en Xerca, acostumat 
a les exigències dels mariners, acabava sempre els ranxos amb “qua-
tre grans” cuits en l’excedent de suc de la cassola. Per rematar els 
cuquets que ara es maten amb Donuts.

El que sí que recordo és la meva primera becada. No. No sóc caça-
dor. Era una bécasse sur canapé que el Xavier Mestres ens va preparar 
al seu restaurant en una de les trobades mensuals de la taula 21. Ho 
recordo emocionat perquè vaig fer allò que en podríem dir “el notes”, 
aixecant-me i cridant un al·leluia, però també perquè ho tinc anotat 
en uns llibres on vaig anar recollint els menús, sensacions i impressi-
ons de les trenta trobades i escaig que el grup va fer.

El cert és que aquell hàbit notarial (els altres anaven per feina) ha 
deixat petja. Primer amb una colla de llibretes on recollia sensacions 
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i emocions al voltant del fet gastronòmic, en forma d’aforismes d’ho-
menatge a Brillat-Savarin i Ramón Gómez de la Serna. Més tard, 
amb un reguitzell de minutes dels àpats que n’oferien i de factures 
dels establiments que visitava, que em vaig enderiar a conservar. 
I finalment, quan la vida i la feina em varen dur de cap a les cuines i 
a la màquina d’escriure, en unes altres llibretes de reflexió, aquestes 
clarament culinàries, adreçades als meus alumnes i a mi mateix. I us 
puc assegurar que la periòdica revisió d’aquests “carnets de vida” em 
resulta altament gratificant.

Perquè les llibretes que els escrivents no escriptors gargotegen 
acostumen a actuar més de mocador de planyidera que de fedatàri-
es de bons moments. Penseu només un moment en els diaris de la 
vostra joventut i en la quantitat d’il·lusions esquinçades, emocions 
reprimides i somnis impossibles que hi havia. En les meves llibretes, 
en canvi, tot són bones notícies. Des de l’emoció del retrobament 
amb la tripa de bacallà en el tres estrelles d’en Santi Santamaria fins 
a la sorpresa d’anar identificant els meus estimats espigalls arreu de 
la Mediterrània. O expectatives encara no frustrades. Com la de pre-
parar aquella sensacional coca de cigrons que els pisans feren amb 
la càrrega d’un vaixell ensorrat als aiguamolls propers a la ciutat de 
la torre inclinada per donar-lo als pobres i que acabaren prenent-los 
en constatar que eren una delícia. O èxits aclaparadors com el de 
sofregir, amb l’ajut de la meva dona i la meva mare, vint-i-cinc quilos 
de ceba per tenir-ne per tot l’hivern, o fer el meu estimat amaniment 
de xató amb l’enganyamarits un cop enllestida la picada al morter.

Cert que, com en tantes coses que demanarien esforç constant i 
dedicació de mandarí oriental, queden més sensacions fora que dins 
i més emocions en el cervell que damunt del paper. Tant se val. So-
vint acceptem resignadament que no es pot tenir tot en aquest món. 
Però poques vegades completem l’aforisme. Oblidant que qui no té 
res, no és res. I no parlo de diners, que quedi clar. Parlo d’emocions. 
De les emocions que tornen quan rellegeixes el paper que un dia vas 
escriure.

A més, aquest és un hàbit que, si el poseu en marxa amb tots els 
ets i uts, mai no us abandonarà del tot. De tant en tant, tornarà. Us 
sentireu empesos a agafar un bocí de paper i escriure-hi quatre notes. 
I, dic jo, preu per preu, no us sortiria més a compte tenir a mà una 
llibreta d’aquelles que cap en qualsevol butxaca i anar-ho anotant 
allí? De qualsevol manera, però sense oblidar la data. Que el temps 
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passa més ràpid que el temps d’espigalls i brotons al meu estimat 
Penedès. Després, si sou dels que passaven els apunts en net i voleu, 
passeu-ho a la llibreta oficial dels vostres records gastronòmics. La 
llibreta que us vàreu comprar aquell dia que, amb el cuquet de la 
gana, us va tornar el de perpetuar les sensacions i les emocions de 
la cuina i la taula. Ja hi ha qui, intuint negoci, ofereix formularis per 
a esnobs i gent que no sap què regalar en què només cal emplenar 
caselles amb el nombre de comensals, la llista de plats o el preu del 
vi que heu triat. Però fixeu-vos que no sol haver-hi un apartat on us 
preguntin pel que vàreu sentir, pensar o parlar.

Però potser que expliqui què entenc per sensacions i emocions. 
Dos conceptes que estan relacionats, també, amb el fet de cuinar i 
menjar. Queda clar, a poc que hi pensem, que les sensacions tenen 
a veure amb els sentits i que, per tant, podríem considerar sensació 
tot aquell impuls nerviós que arriba al nostre cervell des dels sentits. 
I no em negareu que el menjar i el beure n’hi envien molts, molt va-
riats i, el que és més important, amb molta regularitat.

En canvi, les emocions resulten més difícils de definir, encara que 
totes tinguin en comú l’exercici de la memòria i ser fruit d’una com-
paració. D’una memòria que, curiosament, va enriquint-se a base 
de sensacions i d’una comparació que es fa amb els records que 
s’han anat acumulant en aquesta memòria. Per tant, una emoció és 
el resultat de la comparació d’una sensació nova amb les que tenim 
acumulades a la nostra memòria. Un resultat que va molt més enllà 
de la simple sorpresa que provoca una sensació i que pot anar des 
del plaer d’una comparació positiva fins a la decepció d’una compa-
ració negativa. Plorem quan comparem la pèrdua del pare amb els 
records en què ell és present però riem quan ens adonem de com era 
de buida la vida sense una néta.

Els corol·laris són evidents.
No hi poden haver emocions si prèviament no hi ha hagut sensa-

cions. Difícilment jo m’hauria emocionat amb la tripa de bacallà del 
Santi Santamaria sense els plats del Xerca o el bacallà de les meves 
quaresmes infantils on era present.

Les coses noves i radicalment diferents mai no poden provocar 
emocions en el primer encontre. Ni que un s’enfronti, absolutament 
entregat a la genialitat de Ferran Adrià, a la mítica i lamentablement 
oblidada truita de patata deconstruïda en el magnífic marc de la 
Cala Montjoi.
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Una emoció és més intensa i afinada com més freqüents són les 
sensacions relacionades amb ella. Lògicament, els macarrons de la 
meva mare em provoquen més emocions que el cruixent de porc 
d’en Benvingut Aligué que practico molt de tant en tant.

L’educació pot modificar les nostres emocions. Com les que ara 
sento en enfrontar-me a un plat de fetge a la veneciana després d’una 
adolescència plena de fantasmes de ronyons, cervells, espigalls, faves 
o ostres crues que he anat superant.

Un cop aclarit tot això, deixeu-me que us digui que m’agradaria 
que no necessitéssiu que ningú us vingués a donar lliçons. Quan 
hom té les seves pròpies sensacions arxivades, arriba un punt en què 
fins i tot li molesta que algú li digui quines emocions ha d’experi-
mentar. I és que, agradi o no, tenir opinió pròpia ens acaba fent més 
tolerants amb els altres. I menys propensos a deixar-nos engatussar 
per venedors de fum (amb perdó de Ferran Adrià, ja que anem de 
cuina).

Per això us recomano que ajudeu a la vostra memòria amb una 
llibreta (o les que calguin) on anar anotant tot el que penseu, veieu, 
proveu, accepteu, descarteu, de la vostra vida culinària i gastronò-
mica. Les nostres àvies solien practicar cal·ligrafia tot copiant les 
receptes dels llibres i fent-se el seu propi receptari. Si fa no fa, com 
tots els cuiners responsables. Perquè, algú recorda el punt de cocció 
d’aquell gall del Penedès que va fer al forn un Nadal en què creu 
recordar que va nevar?

Una darrera reflexió. Digueu-me antiquat, però jo, per a aquestes 
coses, he tornat al paper. Els ordinadors, com els espetecs, es pen-
gen. I al llapis. Que fins i tot el vi perd color amb el temps.

Addenda: Si en alguna cosa hi ha llibertat, és a l’hora de sentir i opinar. Per 
tant, ja veieu que continuo fent-vos lliures.
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El diari de…
[poseu-hi el vostre nom]

Deia que no m’agradaria que necessitéssiu que algú vingués a do-
nar-vos lliçons. Jo no penso fer-ho. Ja sou prou grandets. L’únic que 
us demano, en nom meu i de l’editor, és que no llenceu a l’oblit les 
vostres reflexions sobre el que cuineu, mengeu i beveu.

Perquè aquest llibre va d’això. De com gaudir de la taula i la 
copa un cop he fet vostres les meves reflexions sobre el fet de cui-
nar (Llibre de les receptes d’hivern), el procés de comprar (Llibre de 
les receptes de primavera) i la conveniència de conservar (Llibre de les 
receptes d’estiu).

Això vol dir que la tetralogia que vaig prometre està enllestida. 
Que ara ja no teniu excusa per dir que tal aspecte o tal altre del fet 
de cuinar no sabeu com enfocar-lo. Que si no cuineu és perquè no 
voleu.

Una altra cosa és que estigueu o no d’acord amb mi. Per això 
continuo mantenint l’espai al final de cada setmana per als vostres 
comentaris, i defensant que el llibre, com més en tingui, més vostre 
i menys meu serà.

Com aquest diari de sensacions i emocions que us recomano 
que feu.
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Menjar de cada dia

No cal dir que és el més difícil de fer i, sobretot, d’organitzar. Per 
més que t’hi esforcis, la genialitat no és res que es pugui exercir dia 
rere dia. Per més que el bacallà amb prunes i pinyons et surti per 
llepar-s’hi els dits, no pots repetir-lo cada dia si no vols exposar-te a 
un motí o convertir la família en vegetariana.

A més, aquí no pots imposar els teus criteris. O, si més no, no pots 
imposar-los de forma continuada. Cal, de tant en tant, donar peixet 
a algú de la taula per garantir-te el seu vot incondicional quan pintin 
bastos i un tercer reclami aquell plat que tanta ràbia et fa preparar. 
Arribat el cas, ho sotmets a votació, fent saber el teu recel, la guanyes 
i prepares el que vols. D’això Maquiavel ja en sabia un tou.

Deixa’m que et digui, modestament, que aquí és on cal la plani-
ficació que et proposo al principi de cada setmana. Sense arribar al 
referèndum setmanal, presentar una proposta de resolució és una 
forma d’evitar revoltes (“Ostres, un altre cop macarrons!”), provocar 
adhesions incondicionals (“Aquesta setmana no faràs macarrons?”), 
obrir debats (“I si fessis un dia els macarrons sense gratinar?”) i fins 
i tot motivar algun golafre a participar (“Jo ja estic cansat/ada de 
fer macarrons. Si algú vol fer-los, jo li n’ensenyo i llestos. És molt 
senzill”). Com sempre, es tracta de fer viure l’esperit de la cuina a tot-
hom que menja i s’afarta gràcies a la teva feina. Ni que sigui dient-li: 
“No pateixis, ja els faré jo. Però tu para la taula, d’acord?”.

Sembla una cuina difícil de dur al dietari. Per allò de la quotidi-
anitat. Però, per poc que hi penseu, veureu que és una cuina feta de 
truquets, inspiracions sobtades, situacions compromeses, que heu 
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anat resolent amb el vostre instint cuiner i que faríeu bé d’anotar. 
No tant per a vosaltres —l’instint no es perd— com per al dia que 
passeu el relleu a algú o li doneu l’alternativa perquè agafa el farce-
llet i abandona la casa. D’on penseu que surten tots aquests consells 
que proposo?

Hi ha, però, una cosa que cal tenir en compte. Són receptes que 
feu amb certa assiduïtat. Per tant, les anotacions poden ser abundo-
ses. I no es tracta de tenir-les escampades per una colla de llibretes. Si 
fos així, no et servirien de res. Cal agrupar els plats, com en un llibre 
de cuina convencional, i deixar a la pàgina, com faig jo al final de 
cada setmana, un bon espai en blanc per afegir-hi observacions, co-
mentaris, rectificacions. Per anar enriquint i fent més sàvia la recepta. 
Sense adonar-te’n, si tens una mínima constància a fer anotacions, 
al cap de poc temps tindràs una veritable tesi doctoral sobre els teus 
macarrons o la teva samfaina. I no hi fa res que tinguis la recepta 
per la mà. Fes una ullada a la llibreta de tant en tant. A més, no tens 
èpoques en les quals abandones els macarrons per passar a l’arròs i, 
al cap d’uns mesos, hi tornes? Doncs es tracta de no haver de tornar 
a començar, que el que has après avui et serveixi demà passat. Tota 
la vida.

Consells per a cada dia
• Tenir reserves a la nevera (ja ho saps, allò que jo he batejat com 

“menjar de més”) és una forma de resoldre els dies de poca autoesti-
ma. Disfressant-ho de neteja de la nevera, és clar.

• Entre les anotacions que facis, no t’estiguis de fer constar els 
comentaris dels comensals. En algun moment o altre et poden servir 
de coartada.

• Si fas planificacions setmanals com les que jo et proposo, tin-
dràs feina feta. Però no la repeteixis massa sovint, que se’t veurà el 
llautó.

• Potser a casa tens algun dels “menjadors” obsessionat per la 
línia. Arriba a un acord sobre un parell de dietes setmanals accepta-
bles i, de tant en tant, fes-li cas.

• Planteja’t els menús de la setmana com si fessis un sudoku. Dos 
dies de llegum la setmana, però que no sempre siguin els mateixos. 

• Hi ha unes llibretes de fulls de colors diferents que et permetran 
agrupar les receptes agrupades. A fulla per recepta i peti qui peti. Els 
fulls solts tard o d’hora es desordenen.
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Menjar en cap de setmana

A mi, personalment, és el que més m’agrada i sobre el que tinc 
més anotacions fetes a les meves llibretes.

La raó és molt simple. Tinc llibertat d’acció, un públic agraït i una 
crítica rendida. Si veig una sípia fresca, malgrat que he dit que faria 
xai al forn, la compro i preparo al meu gust. Quan la trec a taula, si 
ha quedat un pèl salada o justa de suc, ningú piula. I, al marge dels 
elogis habituals, quan demano opinió sobre el plat, els comentaris 
són sempre constructius. Què més voleu?

Haig de reconèixer, però, que no ha estat fàcil arribar fins aquí. 
M’ho he hagut de treballar setmana a setmana. Plat a plat. Raonant 
i explicant les meves decisions. Entomant les crítiques i rebatent-les 
de forma argumentada. Fent la farina plana. Però també, de tant en 
tant, deixant les coses clares i amenaçant amb una vaga de zel o de 
tirar la gorra al foc. En resum, m’ha calgut educar el meu públic ha-
bitual. I això no és fàcil.

Però en això he tingut l’ajut inestimable dels meus quaderns. Ells 
m’han fet veure que la meva mare no vol prendre decisions a la cuina 
i que li haig de donar tot pastat per fer-la sentir a gust quan m’ajuda. 
Sigui quina sigui la feina. Però també m’han dit que, quan preparo fa-
ves, no convé fer-li una ració massa abundosa. No li agraden gaire. 

Com he tingut ajuts inestimables a l’hora de cuinar. Entendreu 
que, d’un any per l’altre, no recordi ni la proporció d’all i sèsam del 
puré d’albergínies que preparo i envaso cada estiu ni el temps de 
cocció de la cuixa de xai que faig de tant en tant quan arriba el bon 
temps. Per cert, dada supèrflua des que vaig descobrir el termòme-
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tre sonda que em permet controlar el que veritablement compta, la 
temperatura interior.

També en això, els quaderns d’anotacions i les anotacions fetes 
als marges dels llibres i revistes han estat providencials. No tant com 
hauria volgut —perquè la veritat és que el cap de setmana, quan aca-
bo de dinar, del que tinc menys ganes és de posar-me a escriure—, 
però Déu n’hi do.

Però en aquest terreny us confesso un descobriment que, perquè 
és obvi, sovint no tenim en compte. Poc, per poc que sigui, acaba 
sempre essent més que res.

Per tant, si les teves anotacions són poques i disperses al principi, 
no pateixis. Com diem els catalans, de mica en mica s’omple la pica. 
Quan constatis que tens poca informació d’un plat que vols prepa-
rar, no et facis enrere. Prepara’l novament. Veuràs com, a la vista de 
les llacunes que descobreixis, sentiràs la necessitat d’escriure, que 
allò no torni a passar. Al cap i a la fi, pensa que estàs de cap de set-
mana. I que, si has fet bé la feina prèvia de motivació gastronòmica, 
conserves la teva llibertat d’acció, el públic continua essent agraït i la 
crítica, tot i estar rendida d’antuvi, et pot ser útil. Sobretot si aconse-
gueixes convertir algun dels seus integrants en cronista i secretari de 
les reflexions que es facin a taula. Que es comença per aquí i s’acaba 
agafant el ganivet de tallar ceba. T’ho prometo.

Consells per al cap de setmana
• No et limitis a escriure. Si has presentat el plat de forma vistosa, 

fes-ne un dibuix. O, encara millor, una fotografia.
• Imprimeix la minuta i posa-la a cada plat. Tindràs una plantilla 

on fer anotacions.
• No oblidis la primera anotació: el dia de l’àpat i els comensals 

que seien a taula.
• La segona anotació és bàsica: d’on has tret les receptes que has 

cuinat? T’estalviarà escriure la recepta.
• Incorpora al principi o al final de l’àpat alguna sorpresa de dar-

rera hora que no figuri a la minuta. Crea expectatives per als propers 
àpats.

• Demana ajut informàtic per classificar tota aquesta feina. Tot 
sigui per acostar algú de casa a la cuina.
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Menjar per festes

Aquest apartat resulta relativament senzill. És el que fa pertànyer 
a una societat i tenir la seva tradició al costat. Perquè si parlem de 
cuinar per Nadal, per la Festa Major, per Sant Josep o Diumenge de 
Pasqua, la minuta està cantada. I si bé és cert que el dia de Nadal po-
dem renunciar a l’escudella i carn d’olla i casar-nos amb algun altre 
plat més o menys sofisticat, quina necessitat en tenim si ja cuinem 
els caps de setmana?

Per tant, jo, en aquestes dates, no sóc partidari de sortir del guió 
preestablert per anys i panys de tradició. Sobretot perquè, com diu 
un amic meu, pots perdre un amic però mai no hauries de perdre 
un bon costum. I el de practicar la cuina tradicional i passar-la a les 
futures generacions, degudament adaptada a les circumstàncies pre-
sents, és un costum excel·lent. A més, convé valorar que en aquesta 
tasca et poden ajudar els que han cuinat abans que tu i que en agafar 
la cullera de remenar o marxar de casa vas prejubilar. Si, un parell 
o tres de cops l’any, els deixes reviure velles glòries i emocions tot 
essent els protagonistes de l’àpat, a més de tenir-los contents, podràs 
descansar.

Una política com aquesta té, a més, altres beneficis. Com que són 
plats i preparats que ja saps que faràs aquests dies, pots tenir la fitxa 
de cadascuna de les receptes feta de força temps abans. I anar-hi in-
corporant observacions i reflexions durant tot l’any. Perquè a la cui-
na hi ha molts elements comuns que són aprofitables d’un plat per a 
altres. Si veus durant l’any que les mandonguilles milloren afegint-hi 
un toc de farigola, què t’impedeix incorporar aquesta innovació a la 
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pilota de Nadal? Fins i tot, tenint en compte que has de fer el via-
crucis de la cuina de cada dia, pots fer una prova d’aquesta proposta 
d’innovació qualsevol dia que no sigui el de la presentació definitiva 
de l’invent. I ningú no ha de saber que aquell dia de novembre que 
vas fer un brou amb pilota estaves assajant la de Nadal.

Aquí ja és clar que no pots, però, quedar-te amb el simple diari. 
La recepta, com que no és flor d’un dia que potser mai tornaràs a 
collir, mereix passar a la llibreta de receptes consolidades. Aquella 
que algun dia podràs transformar en llibre de cuina. En el teu llibre 
de cuina.

Perquè no em diguis que, ara que no cal anar a plorar a un editor 
per imprimir un llibre (no parlo d’editar, que és una altra cosa), no 
t’agradaria que el dia que algun dels teus s’independitzi li poguessis 
regalar el teu propi llibre de receptes; transmetre-li tota la teva expe-
riència en forma de plats i instruccions. Perquè ell pugui arribar on 
tu ets amb més facilitat i, si vol, anar una mica més lluny.

Ja sé que tot plegat sona una mica carrincló. Però com diu un altre 
amic meu, ningú no neix ensenyat i, per tant, si hom s’equivoca, no 
passa res. I si passa res, convé ser educat i saludar-lo. Que no sabem 
mai de qui ens haurem de refiar el dia de demà.

Consells per a les festes
• No vulguis ser julivert de totes les salses. Especialitza’t només 

en les festes que t’agradi fer a casa teva. Els altres dies, que agafi la 
torxa un altre.

• No cedeixis als planys dels veterans i veteranes que diuen allò 
que ja no recorden com ho feien. És falsa modèstia.

• No renunciïs ni a fer minuta ni a prendre anotacions. Però aquí, 
que siguin més emocions que sensacions, més records que anàlisis.

• Com que va de cuina tradicional, segur que tens llibre de capça-
lera. No dubtis a escriure-hi. Només els morts mereixen respecte.

• Si decideixes fer-li el llibre a algú, no li donis la feina feta. Les 
observacions i comentaris són teus. Que ell o ella facin i anotin els 
seus.

• Numerar les receptes et permetrà escriure referències fàcils. “Mi-
rar notes recepta 36” és una indicació que no té pèrdua.
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Menjar fora de casa

Aclareixo d’entrada que, per mi, anar cada dia al restaurant i sot-
metre’s a la tirania d’un menú més o menys econòmic, no és menjar 
fora de casa. Només accepto que aquesta condemna que patim molts 
humans (alguns amb més periodicitat que altres) sigui qualificada 
com alimentar-se fora de casa. A casa nostra, sortosament, encara no 
obrim un envàs asseguts en un banc del parc i seiem davant d’unes 
tovalles. Ni que siguin de paper. Tot i que a voltes penso si no seria 
millor això que menjar a certs llocs, sempre que la carmanyola vin-
gués plena d’alguna cosa cuinada a casa i pensada per ser menjada 
en aquestes condicions.

Per mi, menjar fora de casa està associat al gaudi del menjar. I més 
a les sensacions que a les emocions. Com entenc que els passa a la 
majoria de la gent que cuina i que, fruit de les hores de pràctiques, ja 
no es deixa impressionar per un plat quadrat o una llàgrima de salsa. 
Gent que busca en el restaurant que el sorprenguin. Que li ensenyin 
alguna cosa que no sap. Perquè, algú pagaria una entrada de cinema 
per veure-hi els anuncis de la televisió?

A la cuina passa igual. Cada cop més, la visita al restaurant està 
deixant de ser un acte social per convertir-se en una aventura de la 
qual aprendre alguna cosa. Pels que cuinen, diguem-ho aviat per 
evitar malentesos. Encara molta gent —massa, pel meu gust— va al 
restaurant a mostrar-se, malcriant amb això els cuiners, que acaben 
estant més pendents de la forma que del fons.

Per tant, si ets dels meus, quan vagis al restaurant, oblida la polí-
tica i el temps i concentra’t en el que va sortint a taula. Atipa’t de fer 
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anotacions, prendre notes, fer comentaris… A més, amb una mica 
de sort, com que els cuiners estan presoners del seu ego, potser es 
pensen que ets un crític gastronòmic de qualsevol revista o diari i et 
tracten amb especial deferència, aquella que tanta ràbia fa quan veus 
que la tenen amb la taula del costat. Però sàpigues que també corres 
el risc que et prenguin per un futur competidor i aleshores és proba-
ble que et mirin malament. En tot cas, no t’esforcis a donar massa 
explicacions. La majoria no entén que es pugui anar al restaurant a 
aprendre.

Perquè, per exemple, tant els costaria d’imprimir-te el menú que 
has menjat? O de regalar-te la carta d’on has triat? Ells mateixos 
s’estalviarien situacions com la d’aquell client que intenta descriure 
un plat que va menjar mentre el maître malda per no deixar escapar 
una riallada. Per no parlar dels vins. Capítol absolutament apocalíp-
tic a l’hora de recordar i precisar la comanda.

O potser no hi ha algun àpat fet en algun lloc memorable del 
qual t’hauria agradat conservar la minuta? Més d’un té emmarcada 
la tarja que et donen a la Tour d’Argent quan menges el canard au 
sang en un lloc preferent de la casa. Encara que després no tingui ni 
una trista anotació en una humil llibreta de l’efemèride.

Consells per sortir de casa
• No siguis ruc i no agafis plats que fas a casa. Els altres comen-

sals també tenen capacitat de comparar i el restaurador segur que no 
fa tants plats diferents com tu.

• La febre de les càmeres digitals que vivim encara no ha arribat 
als restaurants, però no crec que tardi gaire. Anticipa-t’hi. T’estalvia-
ràs fer dibuixos dels plats.

• Aquí resulta útil tenir una llibreta específica i uns apunts amb 
una sèrie d’ítems per respondre. Sobretot perquè, quan corri la veu, 
tothom et demanarà consell.

• No apretis massa el cuiner si surt a taula. Són gent molt gelosa 
dels seus secrets i, a més, tu ja saps com funciona això de la cuina, 
oi?

• Si demanes la carta i te la regalen (o cobren, que hi ha de tot), 
fes-te-la dedicar pel cuiner. O no ets dels que, quan pot, es fa dedicar 
els llibres?

• Preu per preu, i si en té, plats emblemàtics de l’establiment. O tu 
no ofereixes als teus amics els plats que domines més?
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Convidar parents

Fins aquí ho has tingut fàcil. Jugaves el partit amb els teus. Amb 
els que cada dia tasten la teva cuina i, per tant, coneixen els teus 
tics, les teves debilitats, la teva manera de fer les coses. Ara, això 
ha canviat. I fixa’t que ha canviat fins i tot l’encapçalament. Ja no 
es tracta solament de menjar. Ara apareix el verb convidar. És a dir, 
fer-te responsable de la felicitat gastronòmica d’unes persones a les 
quals demanes que, durant una estona, es posin sota la teva tutela. 
Gastronòmica, insisteixo.

Òbviament, hi ha la via fàcil. Dur-los a un restaurant i transferir la 
teva responsabilitat al professional que el regenta a canvi d’una certa 
quantitat de diners. Però això, als que estimem la cuina, no ens agra-
da gaire. I no sols pel que suposa de despesa. Si som responsables 
de la felicitat gastronòmica d’algú, volem que aquesta felicitat sigui 
total. Que no l’emboiri un cambrer ansiós per plegar o una taula 
veïna que celebra un comiat de solter o un amic invisible. I enlloc 
millor que a casa per aconseguir aquest objectiu.

Cert que, per aconseguir-ho, cal ser realista i no intentar ficar deu 
persones en un menjador de deu metres quadrats. Però, un cop de-
finides les possibilitats del nostre espai disponible, el que el cos ens 
demana és començar a convidar gent. Coneixeu algú que, agradant-
li de debò la cuina, sigui esquerp a la companyia? Podrà ser més o 
menys selectiu, però mai esquerp.

En aquest impuls irrefrenable de divulgar felicitat gastronòmica, 
hi ha un primer graó en el qual el risc sol ser mínim: la convidada 
familiar. Seure a taula parents més o menys llunyans garanteix una 
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certa condescendència. Si més no mentre dura l’àpat, que l’endemà, 
els comentaris sobre la vaixella, la decoració, fins els plats del menú, 
solen anar de boca en boca. L’enveja i la necessitat de demostrar a la 
resta de la família que ells són els més propers fan miracles.

Per això convé que tinguis els parents perfectament identificats 
i valorats en importància, susceptibilitat i, fins i tot, deixeu-me ser 
un punt cruel, possibilitat d’herència. I que estableixis sobre la base 
d’això un pla de contactes gastronòmics que, sense convertir-te en 
esclau, et permeti mantenir el nivell de contacte familiar que hagis 
decidit. Sense oblidar que les festes de l’apartat anterior ja compten 
per a aquest pla. I que, en principi, hauria d’haver-hi una certa reci-
procitat familiar.

Les anotacions, pacientment recollides, t’ajudaran a dur-te el peix 
al cove. Saber els punts febles dels convidats i el que varen menjar en 
l’anterior visita pot acabar essent bàsic per a la teva fama d’amfitrió 
perfecte. Una altra cosa és que ells, fruit de la confiança i el parentiu, 
tinguin la gosadia de demanar-te aquell conill amb suc que tant els 
va agradar. Per sort, tens les teves llibretes i, tot i no haver-lo cuinat 
en els darrers sis mesos, el repte no suposa cap problema. Encara 
que demostri que la confiança, a voltes, fot fàstic.

Consells per rebre parents
• Si la tieta soltera que t’agrada convidar un cop l’any és una en-

tusiasta de les faves, reserva-li una data quan en sigui el temps.
• Basa la convocatòria en la gastronomia. Convidar a un all cre-

mat sol motivar més que convidar a passar una estona junts. I sol 
eliminar excuses.

• Proposa una sobretaula amb un tast de xocolates acompanyant 
el cafè abans que una sobretaula amb passi de diapositives. Ep, si 
vols que tornin!

• Construeix el menú en funció d’on vols que estiguin els parents. 
Si la tieta Remei és un corcó ficat a la cuina, que quan arribi estigui 
tot llest.

• Si quan tu vas de trobada ets original amb el present de cortesia 
que portes, els obligues que ells també ho siguin. I tu ja tens els teus 
vins, oi?

• Si algú vol la recepta d’un plat, fes-te valer. Promet enviar-la l’en-
demà per escrit. T’estalviaràs explicacions telefòniques inoportunes.
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Convidar amics

L’amistat, en el fons, és com la cuina. Amb plats senzills, que 
qualsevol pot realitzar, i plats de sofisticació extrema i equilibri ines-
table, que poden tendir fàcilment al fracàs.

De la mateixa manera, hi ha amistats de pedra picada per les 
quals no cal patir, gastronòmicament parlant, i altres amb les quals, 
a l’hora de convidar-los a dinar o sopar, cal anar amb peus de plom 
mentre et preguntes si val la pena tenir amics com aquells. Lògica-
ment, si alguna es mereix que ens esforcem a la cuina, és la primera. 
Tot i que, paradoxalment, sigui la menys exigent a l’hora de seure a 
taula.

Deixa, doncs, per a la segona les solucions de compromís (un 
pa amb tomàquet i embotits o un arròs a la cassola) i concentra’t 
en els amics de debò. Pensa que l’obligació d’un bon amic és obrir-
nos els ulls i, per tant, si ells no són aficionats a la cuina, la culpa 
és teva. Malda per aconseguir-ho i, quan ho hagis fet, veuràs com 
l’amistat s’haurà enfortit.

I és clar, en aquest objectiu, les llibretes esdevenen imprescindi-
bles. És on hauràs d’anotar el teu pla de treball, les seves preferències 
inicials, els èxits parcials que vagis aconseguint… Si fa no fa, com 
l’agenda que cada dia et presenta el teu fill o filla en tornar de la 
guarderia. 

Temps vindrà que aquesta feina doni fruit, que els teus amics 
s’ofereixin a ajudar-te a la cuina o, fins i tot, demanin compartir 
responsabilitats i fer ells una part de l’àpat. Per mi, els millors àpats 
d’amistat són aquells en què cada amic porta un plat o aquells que 
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es preparen en comunitat. Per més que la tendència egocèntrica i 
autoritària del meu “ego” cuiner em jugui alguna mala passada i hagi 
d’acceptar a contracor algun peix massa cuit o un vi que no acaba de 
lligar amb el plat que mengem. Però, què caram! Això és l’amistat, 
no?

A més, aquesta mena d’àpats en els quals hi ha confiança per-
meten treballar més relaxat. La tia Carme ho ha de trobar tot llest 
perquè, si arriba a entrar-te a la cuina, et començarà el tercer grau. 
Ho voldrà saber tot. Encara que ella ja ho faci tot i millor que tu. Els 
convidats de compromís, també. No pots arriscar-te a deixar-los sols 
al menjador amb l’excusa del peix del forn. Per tant, vulguis o no, 
cuines sota pressió.

En el cas dels amics, en canvi, la cosa és més oberta. Fins i tot 
m’atreveixo a dir que, segons el teu grau de narcisisme, pots fer 
trampa. Fer-los venir quan tinguis clar que encara no estarà tot llest 
i, amb qualsevol excusa, fer que et vegin treballant mentre compartiu 
la primera copa de vi. O triar plats d’aquells que s’han d’enllestir en 
el darrer minut.

Sigui com sigui, cuinar per a amics de debò és una delícia. I més 
si són aficionats a la cuina i saben el pa que es dóna al davant dels 
fogons.

Sincerament, si teniu algun amic o amiga així, feu mans i màni-
gues per mantenir-hi l’amistat. A un amic se li fa confiança. A un bon 
amic se’l pot deixar vigilant el sofregit.

Consells per rebre amics
• Quan vagis a casa d’un amic d’aquests i ell faci els seus primers 

intents gastronòmics, no el desanimis fent-te el savi de Vilatrista.
• No forcis l’amistat fins al límit. Per fer proves, ja tens els que 

comparteixen taula cada dia i els caps de setmana.
• Delega en aquesta mena d’amics alguna responsabilitat a l’hora 

de la trobada. Ni que sigui la de parar la taula. Enforteix el vincle.
• Tingues en compte que hi ha preferències gastronòmiques di-

ferents que et poden complicar la vida a la cuina si ajuntes segons 
quins amics.

• És important que, en les anotacions de la llibreta, anotis els 
comensals. Per poder creuar dades i evitar confusions.

• Segur que cada amic té un punt feble que pot salvar la vetllada. 
Una xocolata, un vi dolç, un tema de conversa.
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Convidar coneguts

És el repte més difícil. O el més fàcil, segons com es miri. Perquè, 
ben mirat, un conegut ha de saber necessàriament que ets un cui-
netes. Ho pot intuir. Pot haver-ho sentit dir a la feina o al cercle de 
coneguts comuns. Però només quan tingui oportunitat de compro-
var-ho, podrà ratificar-ho o no. De tu depèn. Com que el seu nom 
i telèfon passin del correu electrònic del teu ordinador portàtil al 
teu telèfon mòbil. O de l’apartat “feina” a la carpeta “personals”. Tu 
decideixes.

Per tant, aquí, en comptes d’escriure a la llibreta, el que et cal és 
anotar observacions a l’apartat corresponent. Temps hi haurà per 
decidir si les passes després “en net” o si un dia, a la vista que no 
ha aconseguit superar el llindar de l’amistat, optes per fer un clear i 
oblidar-te que va existir.

Així, és important que vagis classificant els teus coneguts en dos 
grups. Els que van a més i acabaran essent amics de cuina i taula i els 
que, com la lluna, minvaran i acabaran esborrats de la teva agenda 
gastronòmica. Molt probablement, el ritme de trobades que facis 
amb ells i les seves aparicions en les teves llibretes et donaran la pista 
d’on ubicar cadascú. Un ritme que portarà, inevitablement, al “veniu 
un dia a sopar a casa”.

Aleshores, inexorablement, hauràs de prendre una decisió difícil. 
Mostrar-te tal com ets o fer allò que els taurins en diuen “una faena 
de aliño”, cobrint l’expedient i recorrent a la solució de compromís 
de l’apartat anterior. Però pensa que aquesta és una decisió impor-
tant. Mostrar-te en la teva plenitud gastronòmica, si els coneguts 
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resulten ser cuinetes i del morro fi, sol implicar la recíproca. Una 
convidada a casa seva i un futur per al qual no hi ha retorn. Que et 
condemna a aguantar per sempre més els seus consells fiscals o les 
seves explicacions del darrer viatge. Per tant, prudència. Perquè a 
més, si aquests coneguts resulten ser del morro fi però poc cuinetes, 
corres el perill de no poder-te’ls treure del damunt. Menjar bé i de 
franc és massa temptador.

Per tant, no et deixis portar per les teves sensacions primeres. Vés 
acumulant dades i vés-te obrint de mica en mica si t’adones que el 
terreny és sòlid i convenient. La seva generositat i originalitat en ve-
nir a casa teva a la primera cita et donarà una pista. Recordes el que 
t’explicava en El llibre de les receptes d’estiu de regalar conserves? 
El món és ple de falsos amics moguts per l’interès i soferts explotats 
bloquejats per la timidesa.

Significa això que aquestes trobades no han de passar a les teves 
llibretes fins que hagis decidit si l’ascendeixes de grau? No. Qual-
sevol experiència acaba resultant interessant. A més, cuinetes com 
ets, estic segur que encara que qui dini o sopi avui a casa teva no 
t’importi el més mínim com a amic, mai no renunciaràs al plaer de 
cuinar. Ni que sigui un d’aquells plats que fas amb els ulls clucs i que 
ja no et mouen a fer cap anotació a les teves llibretes.

Quan un té instint de cuiner, el té en qualsevol circumstància.

Consells per rebre coneguts
• Ja sé que, en alguns casos, la temptació de fer l’arròs salat o de 

cremar la carn és molt forta. Però ni l’arròs ni la carn ho mereixen.
• Abans de mostrar-te en plenitud gastronòmica, posa a prova 

aquest conegut que sembla que apunta maneres amb una errada que 
no et comprometi massa.

• Quan trobis algú que valgui realment la pena, accelera el procés. 
Un prometatge llarg no sol ser garantia d’un bon matrimoni.

• En aquesta mena de trobades, no et preocupis només de la cui-
na. La intendència general (lavabos, penja-robes…) també és molt 
important.

• No t’estiguis de fer un interrogatori previ a aquest conegut so-
bre les seves preferències. Informar-se sempre és útil.

• Aquests sopars, es juguin en el camp que es juguin, són una cap-
sa tancada. Prepara’t una coartada flexible. I anuncia-la al principi. 
Que no es vegi el llautó.
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Setmana 2: planificació
DISSABTE: dia de la pressa

Primer plat: AMANIDA AMB RAÏM (a divendres)
Segon plat: FETGE AMB TARONJA
Postres: SÍNDRIA

DIUMENGE: dia de cuinar 

Primer plat: CROQUETES DE GAMBETES
Segon plat: TONYINA AMB CURRI
Postres: PASTISSERIA (sense recepta)

DILLUNS: dia de la tradició

Primer plat: AMANIDA DE MONGETES I MUSCLOS
(El llibre de les receptes d’estiu)

Segon plat: TIRA DE BOU AMB MOSTASSA
Postres: MOUSSE DE XOCOLATA

DIMARTS: dia de la solidaritat

Primer plat: PATATES AL FORN
Segon plat: BOLES DE VEDELLA
Postres: RAÏM

DIMECRES: dia dels aprenents

Primer plat: MUSCLOS AMB MANTEGA I AVELLANES (de dilluns)
Segon plat: CROQUETES DE LLUÇ
Postres: GRATINAT DE PINYA I PERA 

(El llibre de les receptes de primavera)

DIJOUS: dia sense tall

Primer plat: GRATINAT DE MACARRONS AMB ROCAFORT
(de setmana 11)

Segon plat: PIZZA DE TRUITA
Postres: PERES BULLIDES (de dimecres)

DIVENDRES: dia del reciclatge

Primer plat: SOPA DE MUSCLOS (de dimecres)
Segon plat: LLUÇ AMB RAÏM (de dissabte i dimecres)
Postres:  COMPOTA DE FRUITES (de la setmana)
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Setmana 2: llista de la compra
MERCAT          

INGR.  DS  DG  DL  DM  DC  DJ  DV  TOT.  UNIT.
ALFÀBREGA**                       2           2 brots
ALL*     2     3             2         1      8  grans
API       1                1 penca
BOU TIRA             1                      1 quilo
CEBA       500           100  100  200  900 grams
ENCIAM     1                     1  peça
ESCALUNYA*           2            2  peces
GAMBA    500            500 grams
GINGEBRE**          1                       1 peça
JULIVERT*           2     1          3 brots
LLIMONA       1                   1  peça
LLUÇ                      0,4          1      1,4 quilos
MENTA**                      1             1 brot
MUSCLO                1       1      2 quilos
OU          2     3     3     2     4         14 peces
PASTANAGA    100           200  300 grams
PATATA              8     2           10 peces
PEBROT VERD       4              2        6 peces
PERA                        4           4 peces
PORC BACÓ         50          50 grams
PORC CANS. VIADA        250        250 grams
PORC PERNIL SALAT  100      200        300 grams
PORRO          1                4       5 peces
RAÏM   50             100  150 grams
TARONJA     2       1               3 peces
TOMÀQUET                       2     2      4 peces
TONYINA FRESCA    800                800 grams
VEDELLA C. ESTOFAT         400            400 grams
VEDELLA FETGE  800                    800 grams
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SUPERMERCAT        
  

INGR.  DS  DG  DL  DM  DC  DJ  DV  TOT.  UNIT.
AMETLLA TORRADA*                    120         120 grams
AVELLANA TORRADA*   50          50       100 grams
BROU DE CARN          5                 5 decilitres
BROU DE PEIX                       8      8 decilitres
CREMA DE LLET*               2              1      2,5     5,5 decilitres
CURRI**       2                           2 c. cafè
FARIGOLA*            1                   1      2 brots
FARINA   10   100   20     25       155 grams
FORM. MANXEGO  100                       100 grams
F. MOZZARELLA                 60         60 grams
GELATINA**       4                           4 fulls
IOGURT NATURAL                        1      1 peça
LICOR COINTREAU**            0,5                      0,5 decilitres
LICOR DE TARONJA**     1                                 1 decilitre
LLET       1       0,3     0,3             1,6 litres
LLORER*            1              1      2 fulles
MAIZENA*                   10      10 grams
MANTEGA*   30   50     20    50  100  125  100    475 grams
OLIVES NEGRES                 30      30 grams
PA DE PAGÈS          30               30 grams
PA RATLLAT*      30                    30 grams
PERNOD*                 0,5           0,5 decilitres
S. MOSTASSA*         4                    4 cullerades
S. MOSTASSA DIJON*     6                    6 cullerades
SALSA TABASCO**     1                         1 c. cafè
SUCRE BLANC           20               20 grams
SUCRE ROIG             150    150 grams
VI BLANC*                       3,5     3,5 decilitres
VI NEGRE*            2                 2 decilitres
VINAGRE DE XERÈS**       1                         1 decilitre
XOCOLATA*      100            100 grams

* Productes que podeu comprar sense cap problema, es consumeixen sovint i es conserven bé. 
** Productes de consum baix o de difícil conservació. Reviseu el rebost abans de tancar la llista.
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Aquesta és la veritable setmana de transició a la tardor. Perquè se-
tembre, al marge del que digui el calendari del pagès, ressona encara 
a estiu. Octubre, per contra, ja desperta sensacions de fred. D’una 
primera esgarrifança que sovint no arriba tan aviat però que anirà a 
més a mesura que s’escurci el dia. Potser per això, els nostres avis, el 
primer d’octubre, fes el temps que fes, encenien el braser.

A la cuina, aquesta transició també es comença a notar. Apareixen 
les primeres sopes i desapareixen les preocupacions pels quilos de 
més que ens han anat empaitant tot l’estiu. Ara ja és possible ama-
gar-los sota la roba d’entretemps.

Comprar tonyina. És cert que és millor una mica reposada, però 
no hauria d’estar mai més de 12 hores a la nevera. I, això sí, res de 
guardar-la en una bossa de plàstic tancada. I tot i ser un peix blau i, 
per tant, ric en greix, quan la feu a la planxa, unteu-la generosament 
amb oli.

Suc de raïm. Tenint en compte que 2 decilitres de suc de raïm 
equivalen a un quart de quilo de raïm, podem substituir els grans 
que posem en alguns guisats per aquest suc, no? A més, el suc no té 
pinyols.. Si és suc de debò, és clar.

Tomàquet sec. S’està posant de moda per a les amanides i les 
pastes. Pots fer-lo a casa. Tomàquets dels allargassats, partits per la 
meitat i posats al forn a 90º. Això sí, quatre hores de cocció no te les 
perdona ningú.

Mostasses diverses. Convé que tinguis dues o tres mostasses 
diferents per poder afinar el complement. La de gra per acompa-
nyar carns a la graella. La perfumada amb estragó per a les aus i els 
peixos, i la groga, la forta, per a les salses i amaniments. Sense que 
això sigui una regla d’obligat compliment, que quedi clar.

Carns enganyoses. Hi ha talls que, com la “tira”, resulten apa-
rents però que, com que tenen os, aporten poca proteïna. Al marge 
que sigui o no suficient, aquesta proteïna demana unes dents fortes. 
Tots aquests talls poden preparar-se estofats i, aleshores, les parts 
dures esdevenen gelatina, amb la qual cosa se’n facilita el consum.

Setmana 2:
consells de la compra
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Setmana 2: dissabte
Dia de la pressa

Amanida amb raïm

Ingredients

1 enciam
50 grans de raïm (blanc i negre)
100 grams de formatge manxego 

sec
100 grams de pernil
24 avellanes crues
1 taronja
2 grans d’all
Mostassa de Dijon
Oli d’oliva
Salsa tabasco

Recepta

Renta els grans de raïm, ta-
lla’ls per la meitat i, sense pe-
lar-los, retira’n les llavors. Fes el 
pernil, el formatge i les avellanes 
a bocins menuts i regulars. Talla 
l’enciam també a bocins menuts 
i regulars. Premsa els alls. Re-
cull la polpa en un bol de salses. 
Afegeix-hi el suc de la taronja, la 
mostassa, l’oli d’oliva i unes go-
tes de salsa tabasco. Deixata-ho 
bé i deixa-ho reposar una esto-
na a temperatura ambient. Posa 
l’enciam en bols individuals i al  
seu damunt, la resta d’ingredi-
ents. Rega-ho amb salsa just pas-
sada pel colador per retenir l’all.

Fetge amb taronja

Ingredients

800 grams de fetge de vedella
1 taronja
4 cullerades de mostassa
30 grams de mantega
1 copa de licor curaçao
Farina

Recepta

Fes bastonets de la pell de la 
taronja sense molsa. Escalda’ls 
un minut en aigua bullent. Unta 
els talls de fetge de vedella amb 
mostassa fina, no gaire potent, 
pels dos costats. Enfarina’ls i fre-
geix-los al punt amb mantega. 
Sala’ls. A la mateixa paella, sen-
se el fetge, aboca-hi el suc de la 
taronja, la resta de mantega i el 
licor. Grata el socarrat amb l’es-
pàtula de fusta i deixa-ho bullir 
uns minuts abans de regar amb 
la salsa resultant els talls de fetge 
conservats en calent i tapats per 
evitar que s’assequin. Escampa 
la pell de taronja pel damunt.
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Setmana 2: diumenge
Dia de cuinar

Croquetes de gambetes

Ingredients

500 grams de gambes petites
50 grams de mantega
100 grams de farina
1 litre de llet
1 ceba
1 pastanaga

1 porro
1 penca d’api
2 ous
Pa ratllat
Oli de gira-sol
4 fulls de gelatina

Recepta

Posa en remull en aigua tèbia els fulls de gelatina. Pela les gam-
betes. Fes bullir mitja hora caps i clofolles en llet amb les verdures 
(pastanaga, porro, ceba i api). Deixa-ho refredar i cola-ho. Fes una 
beixamel amb aquesta llet i, en el darrer moment, incorpora-hi les 
cues de les gambetes trossejades i els fulls de gelatina escorreguts. 
Un cop freda la pasta, conforma les croquetes, passa-les per farina, 
ou i pa ratllat, deixa-les reposar per garantir l’enganxat del arrebos-
sat, i fregeix-les en força oli calent. Escorre-les en paper absorbent. 
Acompanya-ho amb unes fulles d’escarola amanides.

Observacions

De la gelatina interessa el que no es desfà quan l’estovem. Per això 
l’escorrem un cop ben remullada.

Recorda que és important fer coure la farina de la beixamel per fer-la 
fàcil de pair. I no n’hi posis massa; per això hi incorporem la gelatina.

L’arrebossat “reposat” s’enganxa millor en anar-se humitejant. Però 
això té els seus inconvenients a l’hora de fregir. Ja ho saps, per allò que 
l’oli i l’aigua no es poden ni veure. Posa’t davantal.

Fixa’t que les gambes queden amagades dins la croqueta. Per tant, 
no cal que t’arruïnis a l’hora d’anar a la peixateria. Ja ens entenem, oi?

Si abans de fer bullir caps i clofolles en la llet, ho fregeixes amb una 
mica d’oli en la mateixa olla, tindrà més sabor.
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Índex

[Les xifres entre parèntesis indiquen la setmana i el dia en què apareix cada recepta.]

PRIMERS
Albergínies farcides (1.3)........ 34
Alvocats amb gambes (10.2) ... 160
Alvocats
 amb tonyina i nous (12.1) ..187
Amanida amb raïm (2.1) ........ 45
Amanida amb xató (12.3) .... 190

Amanida de cigrons (3.7) ....... 66

Amanida d’escalivada
 gratinada (1.2) .................... 32

Amanida de figues
 i formatge (1.4) .................. 35

Amanida de gall (5.3) ............ 90

Amanida d’hivern (13.4) ...... 205

Amanida de musclos
 i patata (6.1) .................... 101

Amanida de pasta (7.7) ........ 123

Amanida de tardor (11.6) .... 179

Arròs amb bacallà (9.7) ....... 152

Bledes amb panses
 i pinyons (5.6) .................... 93

Blinis de bolets (9.2)............ 146

Bolets amb crema (7.6) ........ 122

Cassoletes de formatge (13.4) ..205

Cigrons amb bolets (5.1) ....... 87

Coca d’anxoves i pebrot (3.2) ...60

Coca d’espigalls (13.7) ........ 208
Cols de Brussel·les
 amb castanyes (8.6) .......... 137
Coques de bolets i nous (4.2) ...74
Crema d’alvocats (12.7) ....... 194
Crema d’api (3.3) .................. 62
Crema de carbassa (7.3) ...... 118
Crema de coliflor
 amb escamarlans (7.2) ...... 116
Crema de coliflor
 i ametlles (4.3) .................... 76
Crema d’espigalls (13.3) ...... 204
Crema de gall
 amb poma (11.2) .............. 174
Crema de llamàntol (13.2) ... 202
Crema de mongetes
 i carbassa (10.3) ............... 162
Creps farcides
 de gambes (12.2) .............. 188
Croquetes de gambetes (2.2) ... 46
Endívies amb formatge
 i bacallà (9.1) ................... 145
Escabetx de verat (6.3) ......... 104
Espaguetis
 amb bolets i pesto (7.4) ..... 119
Farcellets de col
 i formatge (6.6) ................ 107
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Flam de formatge (10.6) ...... 165
Gratinat de macarrons
 amb rocafort (11.1) .......... 173
Gratinat de porros
 amb curri (9.4) ................. 149
Llesca d’escalivada
 amb formatge (1.7) ............. 38
Macarrons
 amb bròquil (10.4) ........... 163
Mandonguilles
 d’espinacs (4.6) .................. 79
Musclos amb mantega
 i avellanes (2.5) .................. 50
Musclos amb salsa (5.5) ......... 92
Musclos gratinats (5.7)........... 94
Ous farcits (1.5) .................... 36
Pasta amb formatge (8.5) ..... 136
Pasta de tardor (3.4) .............. 63
Pastís de verats (5.2) .............. 88
Pastís de xampinyons
 amb rocafort (11.5) .......... 178
Patates al forn (2.4) ............... 49

Patates a l’hongaresa (6.4) ... 105

Puré de llenties (4.7) .............. 80

Quiche de porros (9.6) ......... 151

Rotlles
 de salmó fumat (12.5) ....... 192

Sopa de bolets (7.1) ............. 115

Sopa de bròquil (9.3) ........... 148

Sopa de carbassa (6.2) ......... 102

Sopa de cigrons (3.6) ............. 65

Sopa de llenties (8.1) ........... 131

Sopa de llenties
 i pastanaga (8.7) ............... 138
Sopa de musclos (2.7)............ 52

Sopa de patata (13.6) .......... 207
Sopa de sardina (12.4) ......... 191
Sopa escaldada
 d’arengada (8.3) ............... 134
Sopa tibetana de pasta (7.5) ... 120
Tabule del dissabte (4.1) ........ 73
Terrina de peix (8.2) ............ 132
Terrina de verdures (6.5) ...... 106
Tomàquets farcits
 de formatge (3.1) ................ 59
Torrada de sardines (4.4) ....... 77
Torrades amb formatge (12.6) ..193
Torrades de bolets (10.7) ..... 166
Truita de sardines (9.5) ........ 150
Xampinyons marinats (1.6) .... 37

SEGONS
Arròs de conill (1.7) .............. 38
Bacallà amb prunes
 i pinyons (1.3) .................... 34
Bacallà amb romesco (13.4) ...205
Bacallà fresc
 amb salsa d’anxova (11.2) ...175
Bledes amb sípia
 i cigrons (12.3) ................. 190
Boles de vedella (2.4)............. 49
Bolets amb samfaina (10.6) .. 165
Bou amb llenties (4.4) ........... 77
Bunyols de pruna (1.5) .......... 36
Calamars
 amb mandonguilles (6.7) ... 108
Calamars farcits
 d’olivada (3.5) .................... 64
Conill amb cervesa (3.3) ........ 62
Conill amb figues (1.2) .......... 33
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Conill amb moniatos (10.5) ...164
Conill amb salsa
 de mostassa (11.7) ............ 180
Conill amb tapenade (11.4) ...177
Costella de porc
 amb tomàquet (8.5) .......... 136
Croquetes de lluç (2.5) ........... 50
Cuixa de pollastre
 al forn (10.1) .................... 159
Enfilall de bou
 amb gouda (13.1) ............. 201
Enfilalls de gall
 i pebrot (13.5) .................. 206
Escalopes al minut (4.1) ......... 73
Esofat de vedella
 i olives (6.4) ..................... 105
Fetge amb taronja (2.1) .......... 45
Fetge de vedella
 a la brasa (11.3) ............... 176
Fetge de vedella
 amb bolets (12.1) ............. 187
Galetes tricolors (6.6) .......... 107
Gall amb bolets (4.2) ............. 75
Gall amb orellanes
 i ametlles (4.7) .................... 80
Gall amb vi i bolets (13.2) ... 203
Gírgoles amb calamars (1.1) ...31
Gratinat d’espinacs (3.4) ........ 63
Hamburgueses
 amb pebrot (3.1) ................ 59
Lasanya vegetal (1.6) ............. 37
Llom de cabirol
 amb salsa (9.2) ................. 147
Llom de porc
 amb magrana (13.3) ......... 204

Lluç amb raïm (2.7) ............... 52

Magret d’ànec
 amb magrana (13.7) ......... 208

Magrets rostits (5.2) ............... 89

Matahambre enrotllat (5.5) ..... 92

Mongetes seques
 amb sípia (10.7) ............... 166

Mussaca de vedella (7.5) ...... 121

Mussola amb salsa (7.4) ...... 119

Orada al forn (9.1) .............. 145

Orada
 amb cansalada (10.4) ........ 163

Orada amb llimona
 confitada (7.2) .................. 117

Ous al niu (5.6) ..................... 93

Ous amb salsa
 de llimona (8.6) ................ 137

Pa de vedella (9.7) ............... 152

Pastís de bledes (5.7) ............. 94

Pastís de patata i ceps (12.6) ..193

Patata farcida
 de peu de porc (7.3) .......... 118

Patates farcides (4.5) .............. 78

Perdius a la menorquina (6.2) .. 103

Pit de pollastre
 amb llenties (8.4) .............. 135

Pit de pollastre
 amb salsa oriental (11.1) ... 173

Pizza de patata (9.5) ............ 150

Pizza de truita (2.6) ............... 51

Pollastre amb poma (8.7) ..... 138

Quiche de bord
 i avellanes (3.6) .................. 65

Rap amb mel (6.1) .............. 101
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Remenat de bacallà
 amb bolets (7.7) ............... 124
Risotto amb ou ferrat (11.6) ...179
Risotto de bolets (4.6) ............ 79
Rosti amb bolets (5.3) ............ 90
Rostit de porc
 amb fruits secs (8.2) .......... 133
Rostit de porc
 amb taronja (10.3) ............ 162
Rostit de rap
 amb xampinyons (3.2) ........ 61
Rostit de vedella (9.3) .......... 148
Rotlles de llenguado
 amb poma (11.5) .............. 178
Salmó amb escalivada (1.4) .... 35
Salmó amb mantega
 d’anet (8.1) ...................... 131
Salsitxa amb llenties (6.3) .... 104
Saltat de xai
 amb estragó (12.2) ........... 189
Sardines amb vi negre (12.7) ..194
Tira de bou
 amb mostassa (2.3) ............. 48
Tonyina amb curri (2.2) ......... 47
Truita de riu
 amb ametlles (10.2) .......... 161
Truita de riu
 amb cervesa i bolets (5.4) .... 91
Xai amb peres (12.4) ........... 191

POSTRES
Amanida de fruita (10.5)...... 164
Bunyols de carbassa (6.7) ..... 108

Bunyols de vent (11.4) ......... 177

Codonys al forn (10.1) ......... 159

Compota de fruits secs (4.3) ... 76

Compota de poma
 cremada (3.7) ..................... 66
Crema amb mel
 i vi dolç (9.6) .................... 151
Crema sabaiona
 de prunes (5.4) ................... 91
Crespells de formatge (6.5) ... 106
Engrunat
 de pomes i peres (7.6) ....... 122
Figues amb nous (7.1) ......... 115

Flam de castanyes (8.4) ........ 135

Fruites amb iogurt (13.1) ..... 201

Galeta amb gerds (3.5) .......... 63

Milfulles de poma
 i taronja (11.7) ................. 180
Mousse de poma
 i pinyons (9.4) .................. 149

Mousse de xocolata (2.3) ....... 48

Pa daurat (13.6) .................. 207

Pastís de tardor (1.1) ............. 31

Pastís de xocolata
 i fruits secs (12.5) ............. 192

Peres bullides (2.6) ................ 51

Pomes farcides
 d’ametlla (8.3) .................. 134
Postres de pruna
 i avellanes (4.5) .................. 78
Teules amb xocolata (11.3) ...176
Truita d’ametlles (5.1) ............ 87




