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Guardar i conservar
(entrada general)

Sense voluntat d’emular cap sèrie de pel·lícules, aquí teniu la ter-
cera part d’aquest serial de la cuina de les estacions. Tan lògica com 
la segona, perquè l’any segueix el seu cicle inexorablement, i tan 
interessant, espero, com les altres dues que l’han precedit. I quasi 
m’atreviria a dir que més interessant, atès que l’estiu és el moment 
de màxima esplendor dels productes naturals, el moment que fins i 
tot la cigala, per fer la guitza a la formiga, canta com una boja, con-
tenta per tot el que li ofereix la mare naturalesa.

Però no ens hauríem d’enganyar. També l’estiu és una estació de 
pas. Una temporada fugissera —agradable, però fugissera— darrere 
de la qual tornaran les pluges, els freds i la magror del rebost. En-
cara que avui en dia, instal·lats com estem en la terra de xauxa de 
la globalització, puguem trobar cireres per al dia de Nadal i capons 
per al dia de la Mare de Déu d’Agost. Deixeu-me dir-vos, però, que 
no seran com els que compreu, prepareu i cuineu en el moment just. 
Que la vida no són solament les sensacions de l’instant. Hi ha tam-
bé les emocions amb substrat. Les que es produeixen quan mengem 
escudella de Nadal mentre a fora neva. O rostit de Festa Major just 
en tornar de veure enlairar-se castells a la plaça de la Vila. Emocions 
que remenen el nostre subconscient com qui remena un sofregit, per 
evitar que els nostres records s’aferrin al fons de la nostra cassola 
i acabin agafant gust amarg. D’aquí que, per més que diguin, les 
coses s’han de menjar quan toca. Potser els nostres descendents, 
alliberats o mancats d’aquests referents en el seu disc dur, seran ca-
paços de menjar sardines a la brasa en la solitud d’una cuina o cane-
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lons l’Onze de Setembre sense sentir-se sols o desplaçats. Nosaltres 
encara no tenim aquest dubtós privilegi. Evitem tenir-lo i procurem 
que ells no el tinguin. De debò.

De tota manera, aquesta no vol ser una introducció penjada de la 
nostàlgia. Els temps canvien i les possibilitats de la cuina també. Per 
això, més que de la cuina d’abans, de qui vull fer apologia en aques-
ta introducció és de la cuina de l’estiu, sobretot aquella que cuinem 
amb la calor i consumim amb la fresca o el fred, tant si és en forma 
de plat precuinat, de conservat o de conserva, conceptes que, per 
mi, haurien d’entrar al diccionari reconstruïts. Amb una nova em-
penta, vist com està evolucionant tot això de la menja de cada dia. 
Amb una curiositat que no em puc estar de mostrar-vos i ressaltar. 
Aquesta evolució que hauria d’haver arribat a les nostres cuines de 
casa per facilitar-nos la vida, sojorna a les dels restaurants, que així 
poden mantenir el seu prestigi, curiosament no qüestionat, de cuina 
d’immediatesa mentre pel darrere, a l’hora de la veritat, omplen els 
refrigeradors de bosses de plàstic envasades al buit i plenes d’aquests 
plats precuinats, conservats o conserves.

Anem per parts. Potser que primer us expliqui què entenc per 
cada cosa.

Què és una recepta de cuina sinó un procés? Es comença amb uns 
productes que es transformen en ingredients, aquells que els cuiners 
mostren quan fan una recepta a la televisió i que els seus segons ja 
han preparat al matí en el que ells anomenen pomposament la mise 
en place. Després, aquests ingredients es comencen a cuinar i, en 
teoria, el procés no s’atura fins que s’arriba al final. Això ho feien les 
nostres àvies a la cuina de casa. Però no costa gaire de veure que, en 
tota recepta, hi ha moments en els quals el procés es pot aturar. Com 
en un vídeo, el cuiner preparat pot prémer el botó de pausa i aturar 
el procés de confecció del plat per reprendre’l més tard. Cal enten-
dre, però, que això no es pot fer amb garanties d’èxit en qualsevol 
moment. Podem aturar la cocció del sofregit i reprendre-la més tard, 
però no podem coure arròs en dues etapes. O sí? Perquè si el proble-
ma és que aquest arròs, quan aturem el foc, continua coent, atès que 
la temperatura no baixa, què ens impediria fer-ho si la poguéssim 
abaixar de cop? El fet que quedés en remull? I si aleshores el pogués-
sim centrifugar per deixar-lo sec? Això és el que està passant, en part, 
a les cuines professionals amb els abatidors de temperatura, una mà-
quina que encara no arriba a les cases però que serveix per avançar 
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les coccions o aconseguir punts de cocció que difícilment podrem 
tenir a les nostres cuines familiars. Per tant, comencem a pensar a 
oblidar els processos continus a la cuina i intentem plantejar-nos el 
fet de cuinar per etapes. Per això crec necessari introduir dos termes 
diferenciats. El de conserva i de conservat. Sóc dels que creu que com 
més afinem el llenguatge, més ens entendrem.

Proposo que retinguem el nom de conserva per a allò que tradi-
cionalment preparaven els nostres avantpassats sense necessitat de 
tecnologia artificial. Per tant, allò que s’obtenia directament del pro-
ducte i que, sovint, té la consideració d’ingredient. Són les tàperes, 
les anxoves o les orellanes, que incorporem al procés de preparació 
d’un plat però no solen estalviar-nos res. Ni temps de preparació ni 
feina a la cuina.

Adoptem el nom de conservat per a una categoria nova apareguda 
a redós de la tecnologia. Allò que ens permet oblidar-nos de certes 
etapes del procés de preparació d’un plat però que generalment no 
traiem a taula tal com surt de l’envàs: el tomàquet triturat i fins i tot 
fregit, la salsa beixamel o les cues de gamba, ja pelades i cuites.

Aquí és on vull reblar el clau. Perquè, que no són això la major 
part de coses que avui comprem? Que no avança implacable la in-
vasió subtil? Per tant, més que resistir-nos-hi, el que hauríem de fer 
és aprendre d’ella. Practicar la deslocalització temporal de la cuina. 
Preparar els nostres propis conservats quan ens vingui de gust i resul-
ti econòmic. Així ens estalviarem el benefici dels intermediaris i ga-
rantirem que allò que posem a la cassola està raonablement lliure de 
conservants i altres potingues de mal viure. Si en els dos llibres ante-
riors defensava que cuinar és pràctica recomanable, ara us dic que fer 
conserves i conservats —ha quedat clara la diferència?— també ho 
és. A més, si sou curosos amb la feina, podreu convertir-ho en regal 
preuat i personal que els vostres amics cobejaran. Ningú no us ha 
regalat un pot de melmelada fet per ell o ella?

Queda, finalment, la categoria màxima de conservat, el plat pre-
cuinat que només cal escalfar i menjar. Deixeu-me dir-vos que el 
concepte ja s’aplicava, en certa manera, a la cuina tradicional. O no 
heu sentit mai parlar de plats com el fricandó, proclamant que l’en-
demà serà encara millor? Sempre he cregut que si les nostres mares i 
àvies no ho practicaven més, era per dues raons. La primera, perquè 
no solien tenir nevera ni congelador. La segona, perquè nosaltres, de 
joves, teníem una gana insaciable.
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Encara avui, quan li dic a la meva mare que estic tip, ella em 
respon amb un aforisme, curiosament castellà. No comer por haber 
comido, no hay nada perdido. Sovint, quan descongelo tres racions 
d’escalivada o trec de la nevera un pot de sofregit, penso que si la 
feina del cuiner continua essent considerada un esclavatge és perquè 
ningú no ha aixecat l’escumadora i ha cridat els cuiners i cuineres a 
la revolta.

Per tant, deixeu-me que, a través d’aquest llibre, posi una llavor 
de revolta a les cuines de totes les cases. Una revolta que ha de pas-
sar no pas per la submissió a la llauna i al congelat del supermercat, 
sinó per l’aplicació davant dels fogons del sentit comú, la planifica-
ció del receptari i l’organització de la feina.

En aquest volum us parlo de guardar i conservar. Una forma tan 
bona com qualsevol altra d’estalviar-nos feina i calés. Pot semblar 
que l’únic que proposo és que la feu en un altre moment, però no us 
enganyeu. Qualsevol persona pot adonar-se que tres litres de brou 
tarden el mateix a coure que un litre. Aleshores, per què anar-ho fent 
litre a litre?

Com li responc a la meva mare: “I cuinar per endavant, també és 
força interessant”.

Addenda: Us penseu que he canviat la filosofia dels altres llibres? No, 
home, no!
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Pla d’estalvi

Qui més qui menys té un pla d’estalvi. Ni que sigui per pagar 
menys en la declaració de renda, avís de la proximitat de l’estiu més 
evident que el retorn de les orenetes.

El problema és que molts plans d’estalvi semblen fets més per 
afavorir els guanys del banc que els nostres. Com els que anuncia el 
supermercat de torn oferint-nos un joc de targeta i punts amb què 
aconseguir dues ampolles de vi o una raclet que emprarem dos o tres 
cops a tot estirar.

Us proposo i argumento un pla d’estalvi més interessant per a la 
vostra butxaca. Buscant el moment i la forma d’estalviar diners, feina 
o temps.

El llibre de les receptes de primavera exposava les meves idees so-
bre el fet de comprar. Però després —sobretot si es compra en excés 
per tenir millors preus— cal guardar. I, si escau, conservar. Per no 
perdre a la fira allò que hem guanyat al mercat.

Guardar i conservar. Dos conceptes diferents. Guardant, tota la 
responsabilitat és del producte, ell evoluciona al seu aire. Conser-
vant, el nostre error pot fer que la poma es podreixi o la patata es 
grilli.

Modestament, intentaré aconsellar-vos. Com sempre. Espero que 
acabeu essent més rics. I no sols en coneixement.
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Guardar per a després
(del mercat al plat)

Ha estat un enamorament sobtat. Anaves pel mercat amb la llista i 
de sobte has vist el corball, els bolets o els albercocs que t’han robat 
el cor. Com en una història d’amor, has decidit trastocar els plans 
gastronòmics d’avui, donant via lliure a l’instint cuiner. Ho deia en 
El llibre de les receptes de primavera. Gran privilegi que tenim els cui-
ners familiars i al qual els professionals han renunciat. Exerceix-lo.

Dubtes uns minuts si fer el corball al forn o amb all cremat. I 
prens la decisió. Passes el Rubicó. Ara ja no pots fer-te enrere. El peix 
ja és net i trossejat. Per tant, no hi pensis més. Compra els comple-
ments i vés, com més aviat millor, cap a casa.

Perquè el secret d’aquesta cuina impulsiva, no t’enganyis, és la 
qualitat del producte. I el fet que estiguin en el punt just. Cal, doncs, 
que aprenguis a conèixer-lo. Que t’equivoquis un parell de vegades 
—recorda de fer-li saber al venedor el que vols i renyar-lo si no t’ho 
dóna— fins que esdevinguis expert en corballs o albercocs. Perquè 
aquí no tens marge per deixar que acabin de madurar. La cuina im-
pulsiva no té espera. Ni que sigui de vint-i-quatre hores.

Però no caiguis en l’optimisme de saber que el producte durarà 
poc a la teva cuina. L’estada ha de fer-se en condicions. Sobretot ara 
a l’estiu. Microbis i fongs es multipliquen a cor què vols en el pro-
ducte delicat. O no has trobat mai una maduixa mig florida entre les 
que has comprat al matí, pel simple fet d’haver estat al cistell en mala 
situació i massa temps?

Per tant, ultrapassa el simple impuls de comprar i cuinar. Pensa 
també com arribar fins al moment de la cocció. El primer que et 
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vindrà al cap serà arribar a casa. Després pensaràs a repassar —el 
corball net, per exemple— el que t’han preparat. Que el venedor no 
és qui s’ho ha de menjar. Finalment, et plantejaràs avançar alguna 
manipulació prèvia per poder cuinar després més tranquil i com-
provar que no has errat el tret en deixar-te dur per l’impuls. 

L’objectiu és clar. Garantir que el producte que t’ha encisat arri-
bi a la cassola o la graella en la millor condició possible.

L’aposta és arriscada. Els comensals esperen un plat i en troben 
un altre que els ha de fer oblidar el que havien imaginat dels filets 
anunciats. Per tant, la sorpresa no pot decebre. L’all cremat de cor-
ball ha d’estar impecable. O, com a mínim, fet amb un producte 
de qualitat immillorable. La badada del cuiner es perdona ràpida-
ment. Un bon vi tapa el record d’una sopa salada. La decisió, en 
canvi, costa més d’oblidar. Una primera experiència negativa amb 
fetge o espigalls sol condemnar-los a l’ostracisme. Per això la cuina 
impulsiva és arriscada per al cuiner novell.

Però no hauríem de confondre la cuina impulsiva i la inconscient. 
Que on rau la diferència? Bàsicament, en el conservat del producte. 
Si un cuiner posa a la cassola el primer que li ve a les mans, digueu-li 
inconscient, mai impulsiu. Els impulsos vénen quan estàs comprant, 
no quan ets al davant dels fogons.

Consells per arribar a casa
• Emporta’t la bossa isotèrmica amb un parell de bosses de gla-

çons, si ets dels que cau sovint en impulsos. No sols ha de servir per 
als congelats.

• Desembolica immediatament, en arribar a casa, tot el que esti-
gui en bossa de plàstic. Com menys humitat tingui, menys perill hi 
ha amb els bacteris.

• Repassar el punt de neteja dels productes comprats no vol dir 
tenir-los una hora en aigua. Els productes delicats es dissipen.

• No pensis solament en el menjar. Recorda refrescar les begudes. 
I millor si ho fas de forma lenta i progressiva.

• Posa el marisc viu en aigua salada perquè perdi el fang o la sor-
ra. Recorda que són uns 35 grams de sal per litre.

• Prepara-ho tot. Recorda que ho has comprat amb aquesta inten-
ció. I que el temps no passa endebades. Sobretot per als productes 
frescos i de qualitat.
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Guardar per a demà
(del mercat al carner)

No us espanteu per la paraula carner. És aquell armari fet d’un 
bastiment de fusta i parets de tela metàl·lica on la nostra àvia guar-
dava els productes delicats abans de l’arribada de la nevera. Que 
no ha estat substituït satisfactòriament per cap andròmina mo-
derna. Perquè les neveres, i més les de darrera generació, forcen 
l’assecament dels productes per evitar la proliferació de fongs i 
microorganismes en general. Una precaució que ens hauria de fer 
pensar a tenir jocs de caixes de tancament hermètic per guardar-hi 
els productes o preparats que no convingui que perdin frescor.

Parlem de cuinar d’avui per demà. Un temps que, al marge de 
servir-nos per refrescar la memòria de la recepta que farem, ens 
permet reflexionar sobre possibles canvis en la recepta i preveure 
els ajustaments necessaris per fer-los. Una mena d’assaig general 
durant el qual podem fer ja algunes coses de la preparació que ens 
permetran anar més descansats quan arribi l’hora de la veritat.

Perquè quan les nostres àvies treien els productes del carner, 
no havien patit cap alteració i podien treballar-se immediatament. 
Avui, molts dels productes que esmentava a la introducció porten 
complements que convindria, tant com fos possible, retirar. Ni que 
sigui només les olors de reducció que agafen els productes envasats 
i que sovint pensem que la simple cocció ja els farà fugir. Si els 
vins de reserva demanen decantació per eliminar aquestes aromes 
i desenvolupar les altres, les conserves i conservats que utilitzem 
no haurien de ser menys. Però això no deixa de ser la xocolata del 
lloro. La llista de complements per eliminar és llarga. Gelatines per 
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immobilitzar les mongetes bullides. Líquids per conservar el color 
de la pastanaga. Sal per mantenir el bacallà en forma. I hauríem de 
ser conscients que això no es pot eliminar en un tres i no res, que 
tot demana el seu temps. I que podem aprofitar el temps de guar-
dar per fer aquesta feina, i així matar dos ocells d’un tret.

Per no parlar dels congelats. Massa sovint posats en solfa a cop 
de microones, que força la sortida dels líquids i acaba deixant-los 
estopencs i una mica cuits a les parts més externes. Sobretot perquè 
pocs hem fet del descongelat una tècnica analitzada i practicada 
amb rigor.

I per acabar-ho d’arreglar, el nostre receptari incorpora cada cop 
més marinades, macerats, infusions. Processos que ens eren força 
aliens però que, per la influència creixent de la globalització gas-
tronòmica, cada dia són més practicats. També aquí el temps és un 
factor important. Una cuixa de xai amb les herbes espolsades en 
el darrer moment o que hagi estat tota una nit en contacte amb 
elles, a la nevera i coberta amb plàstic alimentari, són dues realitats 
completament diferents. Que haurem de girar-la un parell de cops? 
Per això tenim aquestes meravelloses agendes electròniques que 
ens avisen de tot. I què pot ser més important que aconseguir un 
bon rostit al forn?

Cal, doncs, tenir clar que guardar no és simplement abocar i 
tapar. També aquí cal tenir present on som i on volem anar.

Consells per passar el dia
• Que un producte no hagi de perdre aigua no implica que l’ha-

guem de deixar amb humitat excessiva. Un full de paper de cuina 
posat sota pot absorbir-lo.

• Posa els congelats que has comprat avui per cuinar demà di-
rectament a la nevera. Que es descongelin lentament.

• No eixuguis massa els productes que guardis a la nevera d’avui 
per demà.

• No rentis les verdures que portis del mercat si no és necessari. 
És millor fer-ho just abans de començar-les a preparar.

• Posa els bolets en una bossa de plàstic tancada. Es conserva-
ran millor i, a més, els possibles okupes sortiran del cau.

• Tingues present la possibilitat de revisar les verdures una mica 
pansides posant-les en aigua freda una bona estona. Ho veus com 
cal preveure?
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Guardar per a la setmana
(del mercat a la nevera)

Una setmana són set dies. Un temps prou llarg per tenir ja pro-
blemes de conservació. Per tant, aquí les coses comencen a posar-se 
serioses si volem evitar ensurts quan s’acosti divendres i trobar, en el 
millor dels casos, l’escarola arrugada com una pansa. I això encara 
es pot resoldre amb aigua freda, però què fem si les costelles de xai 
s’han momificat o el formatge té una capa de floridura?

Tenim una mala política de conservació. No vàrem pensar que 
calia embolicar l’escarola amb un drap humit i remullar-lo cada dia. 
Que les costelles les podíem envasar al buit si tanta mandra ens feia 
posar-les al congelador.

Torno a l’agenda electrònica. Si teníem previst fer les costelles 
divendres i no tenim màquina de fer el buit, per què no les vàrem 
congelar i que ens avisés dijous al vespre que calia treure-les? I si 
m’apureu, per què no penjàvem un Post-it recordant-ho?

Perquè la setmana és massa llarga per refiar només de guardar. 
Cal conservar. És a dir, fer el possible per frenar l’evolució del pro-
ducte. Que aturar-la no ho aconseguirem mai. La gent veu la nevera 
com una capsa màgica on els productes es conserven intactes. No és 
cert. La nevera baixa la temperatura i alenteix reaccions químiques i 
creixement de microorganismes. Però no els atura. Un oli a la nevera 
tardarà més a tornar-se ranci, però ho farà de totes maneres si no 
està ben tapat.

Tampoc la congelació és cap panacea. Sobretot perquè tot allò 
que es congela s’ha de descongelar. Malgrat això, convé plantejar-se-
la com una forma de manteniment del que hem comprat ja congelat. 
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Una alternativa que no ens demana engegar l’aparell un parell d’ho-
res abans per garantir una baixada ràpida de la temperatura. Fins i 
tot podem destinar el de la nevera —si en té, és clar— a mantenir els 
congelats de la setmana i l’altre als productes de més recorregut.

Però tenim dues possibilitats més. La primera, l’envasat al buit. Ja 
a l’abast de les cuines familiars si no ens deixem entabanar per arti-
lugis de fireta que prometen de tot. Ningú no dóna duros a quatre 
pessetes.

La segona, la que voldria que fos la descoberta d’aquest llibre, el 
cuinat per endavant. Si tenim la setmana planificada, podem veure 
quins preparats s’hi repeteixen i preparar-ne prou quantitat d’una 
sola tacada. El sofregit, per exemple. Per què no preparar-lo diumen-
ge —ja ho sabeu, el meu dia de cuinar— i posar-lo en pots tapats a 
la nevera? Arribes dimarts al migdia fet un nyap però decideixes que 
et mereixes un arròs de verdures. Cap problema. Buides un pot a la 
cassola amb una mica d’oli i, quan estigui calent, comences el procés 
des de la meitat. El temps de parar la taula.

Que això no és cuina? Qui ho diu? Que potser esperes una hora 
al restaurant quan demanes un arròs? Doncs com et penses que ho 
fan? El que passa és que els punyeters no ho expliquen. Per tant, cap 
vergonya.

Et diré més. Per què creus que les salses van al costat del peix a la 
planxa i no et serveixen el mateix peix guisat?

Consells per a la setmanada
• Numera els ous en posar-los a la nevera i sabràs sempre quin és 

el més antic. O numera els alvèols de la nevera, però aleshores fes-los 
córrer quan en treguis.

• Llauna oberta, llauna canviada. No convé guardar els productes 
en el mateix envàs on estaven. Mentrestant, envàs original.

• Neteja bé i, sobretot, desodoritza els envasos on guardes els 
aliments. Una mica de llevat desfet en aigua i deixat una estona fa 
miracles.

• Posa unes peces de fruita a la nevera i unes altres a la fruitera. 
Així tindràs diferents punts de maduresa.

• Els envasos per als líquids, que siguin ben hermètics. Si remenes 
molt la nevera, hi ha perill que s’aboquin.

• Posa un terròs de sucre al recipient dels formatges. Absorbeix 
humitat i retarda l’inevitable florit de la majoria.
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Guardar per a l’any
(del mercat al rebost)

Aquí, tot i el títol, cal plantejar-se començar a conservar, encara 
que es pugui guardar. Un any és un temps massa llarg per pensar que 
algun producte, a part de la sal, pot quedar inalterat. I això si la sal 
no es compacta per mor de la humitat.

He dit en els llibres anteriors com els productes envelleixen. Recor-
des el cas de les mongetes? Quasi no cal remullar-les quan són acaba-
des de collir i, al cap d’uns mesos, a la que badis, menjaràs balins.

Per tant, es tracta d’evitar-ho. I si no és possible, fer que enve-
lleixin amb dignitat, guardant-los de la millor manera possible. En 
general, en ambients frescos, lluny de la llum i ben ventilats.

Però aquesta forma de guardar només és aplicable al producte 
que, per si mateix, ja es manté intacte a la natura. Bàsicament per 
a les llavors (llegums, gramínies i fruits secs) i les espècies. Per a la 
resta, cal buscar ja mètodes de conservació.

Per sort, en tenim un de molt emprat. La congelació. I dic emprat, 
i no practicat, perquè, sovint, la forma en què l’apliquem no és la mi-
llor. Es nota que hi ha manca d’experiència. Que no hi ha el consell 
de l’àvia rebut de la besàvia i derivat de l’experiència. Som encara 
novells en l’art de congelar.

Convindria tenir sempre present que la calor escapa d’un cos per 
la superfície. Així no els amuntegaríem a l’hora de congelar-los. Que 
aquesta calor escapa més ràpida com més gran sigui la diferència de 
temperatura. Així mai no oblidaríem apujar la potència del compres-
sor un parell d’hores abans. Que no totes les substàncies es congelen 
a la mateixa temperatura. Un punt que reforça el consell de congelar 
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fort i ràpid. Que el principal producte que es congela —és el més 
abundant en els productes naturals— és l’aigua, i que ho fa formant 
cristalls, més grans com més temps tingui per solidificar. Un fet que, 
d’entrada, no afectarà el congelat, però que serà nefast per descon-
gelar. Si hem refredat lentament, els cristalls grossos han esberlat 
les cèl·lules. En descongelar-se, el seu líquid s’escolarà en el plat i 
deixarà el producte eixut per a la cocció.

També cal tenir molt presents dues coses més que passen dins 
del congelador. La primera, que el gel evapora aigua. I que l’aigua, 
després, torna a glaçar-se en els llocs més freds, les parets, i forma el 
gebre que molesta i fa baixar el rendiment de la màquina. Així enten-
drem que cal tancar hermèticament, en bosses o capses, el producte. 
La segona, que les reaccions d’alteració dels productes no s’aturen 
del tot. Per tant, convé aplicar el principi dels magatzems. El primer 
que hi entra ha de ser el primer que en surt. I això sols s’aconsegueix 
amb ordre i control.

Ho sento, però ja veieu que us aconsellaré una altra llista o un 
altre programa d’ordinador que haureu d’anar actualitzant. I que 
emprareu indistintament per als productes guardats i els conservats. 
Digueu-me pesat, però no havíem quedat que el que volíem era 
cuinar millor, tenir millors productes, disposar de més temps per a 
nosaltres i estalviar uns quants calerons? Tot això no ho regalen.

Consells per al calendari
• Busca unes bones etiquetes per anotar la data de compra als teus 

envasos. No sempre aguanten el fred. Els retoladors solen esborrar-se.
• Calcula el volum del teu congelador comptant 50 litres per 

persona de la casa i 50 o 100 per als convidats, segons siguis més o 
menys acollidor.

• Quan descongelis el congelador i el netegis, frega les parets 
amb glicerina i folra els calaixos amb paper d’alumini. Estalviaràs 
descongelades.

• Els pots del rebost amb productes a doll, marca’ls amb un reto-
lador per racions. Així et serà més fàcil l’inventari.

• Buida completament el pot del rebost abans de tornar-lo a om-
plir. Cal evitar les relíquies.

• Recorda que el congelador asseca i fa gebre. Per tant, envasa 
curosament els productes i procura tancar bé les bosses de manera 
hermètica.
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Conservar productes
(no has canviat gens)

La congelació semblava que havia de desterrar les conserves. La 
tecnologia alimentària i les necessitats de la globalització han tornat 
a posar-les de moda. Només cal anar a la secció corresponent del 
súper o hipermercat i veure com la diversitat ha crescut espectacu-
larment. No em negareu, espero, que cards, margallons, penques 
de bleda o pastanagues han allargat la llista on hi havia espàrrecs, 
pèsols, cors de carxofa i l’omnipresent tomàquet. Sense parlar del 
préssec o la pinya en almívar, als quals s’ha afegit una colla de fruites 
exòtiques conservades en el mateix líquid.

Observeu que el producte ja no és natural. Ni que sigui per haver 
passat per un procés d’esterilització que l’ha bullit. Però, abans, el pro-
ducte sol ser preparat. Els tomàquets s’han pelat o la mongeta tendra 
s’ha escapçat i trossejat. Se’ls ha fet la mise en place. Ens han estalviat 
feina. A canvi de cobrar l’ingredient —recordeu: ara ja no hauríem de 
dir-li producte— més car. Per la feina, l’envàs, el transport…

I jo pregunto: tot això, no podeu fer-ho vosaltres? No guardeu pots 
de vidre reciclats? No sou dels que volen menjar productes naturals i 
de casa? Per què posar-se, doncs, en mans d’elaboradors que, obligats 
pel control sanitari i les manies del consumidor, recorren als conser-
vants, colorants i altres ants dels quals hauríeu de malfiar-vos?

Vosaltres no cal que passeu aquests controls. Sabeu què heu fet, 
amb què ho heu fet i quan ho heu fet. A més, donaríeu els vostres 
productes fets per vosaltres si no n’estiguéssiu segurs? Si no resulta 
tan verd com el natural, ja sabeu que això és normal. Que les verdu-
res perden color en coure.
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Us caldrà una petita inversió. Cert. Però, posats en economia, feu 
el diferencial entre el preu de cost de la verdura i el preu de compra 
de la conserva. Us adonareu que l’amortització és ràpida. L’olla on 
les blanquegeu i el recipient on esterilitzeu els pots no costen cap for-
tuna. Que hi ha la vostra feina? Cert, però aquí és on podeu reclamar 
la col·laboració de la resta de la família. Al cap i a la fi, els processos 
de preparació de la conserva són mecànics i no demanen formació 
especial. I la feina, repartida, tampoc no és tanta. Endavant les atxes.

Només una reflexió sobre la brevetat de la cocció prèvia. Recor-
deu que en esterilitzar també coeu el producte. I que tampoc alesho-
res ha de quedar cuit del tot. Esteu conservant un ingredient. Ningú 
no obre una llauna de pèsols per menjar-los a cappella. Vindrà una 
segona cocció que acabarà de coure’ls. I la verdura rebullida i massa 
tova no sol agradar a ningú.

És probable que els ajudants intentin una darrera maniobra per 
defugir l’encàrrec, defensant aferrissadament una congelació que no 
dominen. Expliqueu-los el que us he dit dels materials delicats. Que 
la pell s’esberla en congelar i després, quan descongeleu, tot queda 
fet una pasta. I, en darrer terme, doneu-los una sortida honrosa. Si 
congelen avui, que demà siguin ells qui ho cuinin. No falla mai.

Consells per estar en forma
• No siguis com els productes del mercat. Ells duen data de cadu-

citat. Tu posa-hi data d’envasat. No creus que és millor?
• Envasa amb aigua salada: evitaràs que els ingredients conser-

vats es dissipin. Però recorda que l’aigua era salada quan facis la 
cocció final.

• Si prepares tomàquet i el peles escaldant-lo 20 segons, pel ma-
teix preu i amb una mica més de feina, retira’n les llavors. Ho agrai-
ràs quan preparis el plat.

• Blanqueja l’ingredient en aigua bullent ben abundant i escorre’l 
immediatament després, passant-lo abans per aigua i gel. Una forma 
casolana d’abaixador de temperatura.

• En esterilitzar, no cobreixis els pots completament d’aigua. En 
retirar-los, comprova el tancament i deixa’ls refredar de cap per avall, 
per veure si tanquen bé.

• Si fas menestra, per què no conserves directament la barreja de 
verdures? Ah! I els pots, que siguin de ració o de dues racions. Pot 
obert, pot consumit.



23El llibre de les receptes d’estiu

Conservar preparats
(qui t’ha vist i qui et veu)

És un dels conceptes clau en la cuina moderna. Entendre que 
els processos culinaris de preparació d’un plat, amb l’ajut del fred 
i altres tècniques, es poden deturar a mig camí. Fer una pausa per 
reprendre’ls una mica més tard o dos dies després. El que fan les 
nostres àvies quan diuen d’avisar-les en sortir de casa per tirar l’arròs 
mentre arribem.

Si aquell plat es podia aturar a mitja preparació, per què no es pot 
aplicar aquesta idea a altres plats? Per què no es pot esperar amb la 
salsa quasi llesta, i coure la carn quan els convidats ja siguin a taula, 
per garantir l’èxit del plat? Al cap i a la fi, això ho fan els cuiners 
professionals, ja us ho he dit en un altre lloc. I això estem fent, sense 
adonar-nos-en, des de fa una pila d’anys. El que passa és que, a força 
de veure altres realitats, ens hem fet la idea que el que hi ha en un 
pot de conserva és per ser just obert i menjat.

Però només cal fer un tomb pels tractats de cuina professional per 
adonar-se que els punyeters ja fa temps que ho fan. Per què, si no, 
donen la recepta del fons de carn? O la de la salsa beixamel?

Es tracta, bàsicament, de no treballar en va. De planificar la 
teva cuina i tenir preparat allò que saps que has de cuinar un dia 
d’aquests. Jo parlo de cuinar per etapes. Em sembla una definició 
força ajustada. No cal que cada vegada arrenquis dels productes per 
transformar-los en ingredients i després en preparats. No cal plorar 
cada vegada que hagis de fer sofregit. Fes una bona plorada un dia 
preparant uns quilos de ceba i envasa-la al buit. Però tampoc cal que 
cada cop la sofregeixis. Imagina’t per un moment que tens a dinar 
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el Parlament de Catalunya sencer i prepara el sofregit que et caldria. 
Després, com si t’haguessin trucat a darrera hora per dir-te que te-
nien feina, fes servir només el que necessitis i envasa la resta, en 
pots de vidre i esterilitza-ho. Descobriràs que la propera vegada que 
hagis d’emprar-ne no et farà tanta mandra cuinar. I d’això es tracta, 
no? Que l’acte culinari sigui un acte plaent i atractiu. A més, potser 
aquell sofregit de ceba el pots fer servir per fer una coca de ceba per a 
l’aperitiu el dia que estiguis inspirat. Veuràs com així tens més ganes 
de cuinar. Per què et penses que les cases comercials s’han llençat al 
camp dels preparats?

I no et pensis que la cosa s’acaba amb el sofregit. Què me’n dius, 
de les melmelades o les compotes? Pensa que, en un moment, et 
poden resoldre un regal que hagis de fer un dia que vas a sopar a 
casa d’uns amics. I els fumets i els brous? Arribes a casa enfredorit 
—ja sé que no és el cas, parlem de l’estiu— i en passes una ració pel 
microones o la bulls amb quatre fideus i llestos.

Ja veus que estàs entrant en un món que no té límits. Unes man-
tegues treballades amb herbes per assaborir cremes i preparats. Uns 
purés de verdures més o menys espessos i perfumats. Unes bones 
dosis d’escalivada per passar l’hivern. Unes salses base per poder-les 
modificar al teu gust i sorprendre els convidats que esperaven sor-
prendre’t a tu. Tot és conservable. La cuina també pot tenir el botó 
de pausa.

Consells per als inversors
• Escalfa els pots buits o posa’ls damunt d’un drap per evitar que, 

en dilatar-se bruscament per acció de la calor de la conserva, petin.
• Fes porcions dels preparats en mides adients per a allò que 

preparis habitualment. Recicla pots de vidre de certs productes. Són 
tots iguals.

• Retira les etiquetes dels pots en sec i amb l’ajut de l’assecador. 
Les autoadhesives en aigua calenta no funcionen.

• Desgreixa els fons que preparis, sobretot si són de carn. Evitaràs 
que ranciegin si els congeles.

• Congela els líquids en recipients però, un cop congelats, pas-
sa’ls a bosses de plàstic. Així t’estalvies la inversió en pots.

• Cobreix els pots dels productes que després hagis d’amanir 
amb una capa d’oli. Evitaràs que es facin malbé i podràs aprofitar el 
mateix oli per amanir-los.
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Conservar plats
(no canviïs mai, estimat)

Entrem en el que jo anomeno cuina de futur. Més que res perquè, 
si t’hi fixes, no hi ha tecnologia domèstica prou acurada per poder 
competir amb les empreses de menjar preparat que serveixen plats. 
Però no amb aquelles que cuinen i reparteixen cada dia, que en el 
fons són com les de casa però en gran, sinó amb les que cuinen i 
deixen el plat al supermercat. Llest per escalfar i menjar. Envasat en 
atmosfera inert o preservat durant uns dies de les transformacions 
que el malmeten.

És cert que algú dirà que una favada de pot rescalfada o una 
amanida envasada són plats acabats. Però, de debò que t’agraden 
més que els que tu prepares amb producte fresc o conservat? Si és 
així, lamento reconèixer que he perdut la batalla per aconseguir que 
continuïs a la cuina. Però deixa’m suggerir-te que facis un inventari 
dels plats que els venedors t’ofereixen i el comparis amb el que hi ha 
en el teu receptari propi.

Ara toca als que creuen en la cuina pròpia. Hem d’acceptar un 
model de vida cada cop més complex i amb menys temps lliure 
—o més si hi incloem totes les activitats no productives—. Espero 
que estiguis d’acord amb mi que tot és qüestió de prioritats. De no 
posar el carro davant dels bous. Perquè si has d’anar al gimnàs per-
què menges fora de casa i et carregues de sucres i lípids, potser que 
comencis ajustant la teva dieta. Ni que sigui cuinant per endavant i 
duent la carmanyola a la feina.

Però —no et vull enganyar— això suposa una feina prèvia. No 
tots els plats accepten aquesta estratègia. Fins i tot la soferta carn 



26 Francesc Murgadas

arrebossada, que sembla especialment pensada per a aquest tipus 
d’alimentació, resulta immenjable si la cuines igual que per menjar-
la al cap de deu minuts. Per tant, fes un inventari del que saps fer i 
del que veus que pots fer a la cuina i, un cop fet, analitza’n les possi-
bilitats tècniques. Recorda allò que et plantejava a l’apartat anterior 
sobre els preparats i mira d’aplicar-ho també als plats, cuinant-ne en 
excés, guardant-ne a la nevera per a la setmana i veient com evolucio-
na, i tenint en compte que parlem de plats de cada dia.

Aquesta anàlisi eliminarà plats candidats —que podràs continuar 
cuinant els dies de fer i menjar— però et deixarà una llista prou àm-
plia per abordar la segona fase, la millora del procés de producció 
del plat perquè aguanti uns dies a la nevera. I això també hauràs de 
fer-t’ho tu. Els cuiners professionals prefereixen vendre la seva expe-
riència a les multinacionals del menjar. Què hi farem!

Ja veus que haurem de dividir la cuina de casa en dos tipus. La 
cuina de fer i menjar, la que has fet fins ara i que continuaràs fent, i 
la cuina de fer i guardar. Una cuina avui escassa que haurem d’anar 
inventant entre tu i jo. De mica en mica i a estones lliures.

Per tant, et demano una mica de paciència. Jo haig d’acabar aques-
ta tetralogia. Però pensa que només falta un llibre. Mentrestant, ru-
mia tot el que porto dit i comença a investigar-ne les possibilitats i a 
aplicar-ho. Però, per favor, per damunt de tot, no renunciïs a cuinar. 
No canviïs.

Consells per als pensionistes
• Ja sé que t’ho havia dit, però recorda que el congelador asseca. 

Envasos hermètics. I no massa plens, que en congelar-los l’aigua 
s’expandeix i pot obrir-los.

• Crea’t un codi de colors per identificar els tipus de plat. Els con-
gelats solen fer una capa de glaç que impedeix saber què són.

• No et plantegis només fer plats per d’aquí a tres mesos. Si co-
mences per plats per a demà passat, molt millor.

• Estofats i guisats de productes carnis són els candidats ideals 
per començar a experimentar en aquest camp.

• Un bon aparell domèstic d’envasar al buit és la millor inversió 
que pots fer si vols entrar en aquest camp.

• Evita plats àcids —la llimona ataca la resta de components— o 
amb productes molt alterables com ara la col. Els fracassos desmo-
ralitzen.
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Setmana 1: planificació
DISSABTE: dia de la pressa

Primer plat: AMANIDA FRESCA
Segon plat: ESCALOPES DE VEDELLA AMB OLIVES
Postres: GELAT DE XOCOLATA (sense recepta)

DIUMENGE: dia de cuinar 

Primer plat: AMANIDA DE GAMBES I COGOMBRE (a divendres)
Segon plat: BACALLÀ AMB HERBES (a dijous)
Postres: PASTISSERIA

DILLUNS: dia de la tradició

Primer plat: PASTA AMB ROSSELLONES
(El llibre de les receptes de primavera)

Segon plat: SARDINES FARCIDES (a dimecres)
Postres: COCA DE PINYONS

DIMARTS: dia de la solidaritat

Primer plat: CREMA DE PASTANAGUES AMB CURRI
Segon plat: FILET DE PORC AMB SÀLVIA (a divendres)
Postres: POSTRES DE POMA I LLIMONA AMB PINYONS

(El llibre de les receptes d’hivern)

DIMECRES: dia dels aprenents

Primer plat: PASTÍS DE CEBA I SARDINES DE LA COSTA (de dilluns)
Segon plat: NERO AL VAPOR (setmana 12)
Postres: SOPA FREDA DE PRÉSSECS (a divendres)

DIJOUS: dia sense tall

Primer plat: GASPATXO PROVENÇAL
Segon plat: CREPS AMB PEBROTS (de diumenge)
Postres: CIRERES (sense recepta)

DIVENDRES: dia del reciclatge

Primer plat: SOPA FREDA DE COGOMBRE I GAMBES (de diumenge)
Segon plat: BROQUETES DE PORC I POMA (de dimarts)
Postres:  MACEDÒNIA DE FRUITES (sense recepta)
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Setmana 1: llista de la compra
MERCAT          

INGR.  DS  DG  DL  DM  DC  DJ  DV  TOT.  UNIT.
ALFÀBREGA**          1          1          2 brots
ALL*     1     2          3     1      7 grans
API              1        1 penca
BACALLÀ SEC    800             800 grams
CEBA               2     2    2        6 peces
CEBA TENDRA       2                2 peces
COGOMBRE       1             1      2 peces
ENCIAM CABDELLS     3                  3 peces
ESCALUNYA*           4            4 peces
ESPINACS      200           200 grams
GAMBA       0,5             0,5     1  quilo
GINGEBRE**       2                2 peces
JULIVERT       1                1  brot
LLIMA                 1      1 peça
LLIMONA       1     2       1     1     2      7 peces
MELÓ             1          1 peça
MENTA**     1     1         1          3 brots
OU         3       3          6 peces
PASTANAGA         10          10 peces
PATATA     6                  6 peces
PEBROT VERD       2                2 peces
PEBROT VERMELL               4        4 peces
PÈSOL     0,5                 0,5 quilos
POMA                 6      6 peces
PORC FILET            0,6          0,8     1,4 quilos
PRÉSSEC BLANC             6          6 peces
PRÉSSEC DE VINYA             2          2 peces
SÀLVIA**           1       1        2 brots
SARDINA         12       6      18 peces
TARONJA                 1      1 peça
TOMÀQUET               2        2 peces
VEDELLA ESCALOPES  500              500 grams
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SUPERMERCAT        
  

INGR.  DS  DG  DL  DM  DC  DJ  DV  TOT.  UNIT.
AMETLLA LAMIN.**             50                50 grams
AMETLLA POLS*            100              100  grams
BLAT DE MORO CUIT             50      50 grams
BROU D’AU            2,5             2,5 decilitres
BROU DE CARN               5                5 decilitres
CREMA DE LLET*     1            2,5     1       1      5,5 decilitres
CURRI**            1     1              2 c. cafè
F. MOZZARELLA               100    100 grams
GELAT VAINILLA**           2,5            2,5 decilitres
IOGURT NATURAL     2                2      4 peces
LLET            2,5       2,5             5 decilitres
LLORER*              1            1 fulla
MAIZENA*          10       5        15 grams
MANTEGA*       40   25   20   20    105 grams
MEL*                 1          0,5     1,5 decilitres
OLIVES FARCIDES  100                 100 grams
OLIVES NEGRES               100    100 grams
PA DE MOTLLE         100        100 grams
PA DE PAGÈS              60       60 grams
PASTA BRISA            1            1 rotlle
PASTA DE FULL          1              1 rotlle
PINYONS*       50             50 grams
SALSA TABASCO*                      2 c. cafè
SUC TOMÀQUET**              10        10 decilitres
SUCRE BLANC       5  125          5     5  140 grams
VAINILLA**         1                 1 beina
VERMUT BLANC*     1                    1 decilitre
VI DOLÇ**                    0,5     0,5 decilitres
VINAGRE*                1     1      2 decilitres
VINAGRE POMA**       1                   1 decilitre

* 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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Si alguna cosa té l’estiu, a part de la calor, és la proliferació de 
productes vegetals. Passats els primers capricis de verdures tendres 
—allò a què els francesos diuen primeurs— arriben els vegetals i 
les fruites en tota la seva plenitud i en el seu millor punt de madu-
resa i sabor. És l’estació ideal per resoldre aquelles mancances que 
ens obliguen durant l’hivern a estar pendents del iogurt enriquit o 
les pastilles de l’apotecari. La natura, durant aquests mesos, ens ho 
ofereix a més bon preu. Busqueu informació del que porta cada ver-
dura o fruita i, sense obsessionar-vos-hi, llanceu-vos de cap al seu 
consum.

Perquè, dic jo, hi ha alguna píndola que sigui dolça, refresqui o 
tingui gust? Doncs, apa, feu-me cas.

Bacallà sec. No sempre trobem bacallà llest per ser cuinat. Si el 
compreu sec per remullar-lo vosaltres, vetlleu que no sigui una pedra. 
Voldria dir que fa temps que tomba i que s’ha anat assecant més i 
més.

Sardina de la costa. No hem de confondre la sardina de la cos-
ta amb l’arengada. A més de ser espècies diferents, la sardina té un 
temps de salat limitat. Es pot fer a casa amb sardina fresca i sal 
gruixuda. Només cal salar-la generosament i esperar. Vetllant que les 
mosques no les visitin.

Mel cristal·litzada. Si la mel s’ha cristal·litzat o està molt es-
pessa, passeu-la uns segons pel microones al 70% de potència. Ep!, 
sense oblidar de destapar-la si està en un pot tancat.

Brous diversos. Els que venen al supermercat ja preparats solen 
tenir el color torrat característic. Els que feu vosaltres, per contra, so-
vint són més clars. Podeu enfosquir-los amb una mica de caramel o, 
com sempre s’havia fet, amb una ceba sofregida prèviament i afegida 
a les espines, els ossos o el pollastre. Més que res, per a un efecte 
estètic.

Setmana 1:
consells de la compra
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Setmana 1: dissabte
Dia de la pressa

Amanida fresca

Ingredients

3 cabdells d’enciam
6 patates noves
500 grams de pèsols
2 iogurts
1 gra d’all
Menta
Oli d’oliva
Sal i pebre

Recepta

Bull les patates, petites i pe-
lades, en aigua lleugerament sa-
lada i un raig d’oli. Quan faltin 
uns minuts per acabar de coure-
les, afegeix-hi els pèsols desgra-
nats. Prepara la salsa tot batent 
els iogurts naturals, la menta ci-
sellada, l’all premsat, sal i pebre. 
Posa-ho a la nevera durant una 
bona estona. Neteja bé els cab-
dells —cogollos—, talla’ls al llarg 
a quarts i disposa’ls al voltant de 
cada plat. Col·loca al centre les 
verdures bullides, encara tèbies, 
i rega el conjunt amb la salsa fre-
da abans de treure-ho a taula.

Escalopes
de vedella
amb olives

Ingredients

500 grams d’escalopes de vedella
1 decilitre de vermut blanc
100 grams d’olives farcides
1 decilitre de crema de llet
Oli d’oliva
Sal i pebre

Recepta

Aplana tant com puguis les 
escalopes, posant-les entre dos 
fulls de plàstic alimentari i pas-
sant-hi el rodet. Fregeix-les en 
oli, a la paella i a foc viu. Re-
serva-les en calent. Desglaça 
l’atuell amb el raig de vermut, 
gratant amb l’espàtula de fusta. 
Incorpora-hi les olives verdes 
farcides de pebrot tallades a là-
mines i la crema de llet. Després 
d’un moment de cocció, torna-
hi les escalopes, tomba-les per 
impregnar-les bé, i deixa-ho cou-
re uns minuts més, tapat. Blan-
queja uns brots de bròquil per 
acompanyar el plat.



32 Francesc Murgadas

Setmana 1: diumenge
Dia de cuinar

Amanida de gambes i cogombre

Ingredients

12 gambes mitjanes
1 cogombre
Gingebre
Alfàbrega

Vinagre de sidra
Oli d’oliva
Sal i pebre

Recepta

Talla el cogombre a làmines fines amb l’ajut de la mandolina. 
Talla làmines de gingebre i fes-les després a bastonets. Posa-les en 
un bol i rega-les amb un parell de cullerades de vinagre de sidra. 
Sala-ho, amaneix-ho amb oli i remena-ho a fons per fer una emulsió. 
Posa les làmines de cogombre en un bol, rega-les amb el marinat 
de gingebre i remena-les. Pela les cues de les gambes, passa-les un 
moment per la planxa i cisella-hi alfàbrega pel damunt. Disposa en 
els plats el cogombre marinat. Distribueix pel damunt les cues de 
gamba, espolsades amb l’herba cisellada i rega el conjunt amb el suc 
de la marinada que hagi quedat.

Observacions

Encara que en aquesta recepta no calgui, ja que el mengem cru, 
convé purgar sempre el cogombre i aquelles verdures que tenen mol-
ta aigua, un cop tallades, per evitar que deixin anar massa suc quan 
es coguin.

Avui al mercat ja hi ha mandolines que tallen directament a bas-
tonets. I no resulten massa cares.

Proposo el vinagre de sidra perquè és molt més discret de gust 
que el de vi i, per tant, no mata els gustos de les espècies. Fins i tot 
els potencia.

Per coure les gambes, la planxa convé que estigui ben calenta i 
untada d’oli. S’enganxa menys, ja que caramel·litza quasi immedia-
tament. A més, així el producte té temps d’escalfar-se.
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Setmana 1: diumenge
Dia de cuinar

Bacallà amb herbes

Ingredients

800 grams de bacallà
2 pebrots verds
2 cebes tendres
2 grans d’all
1 llimona

1 cullerada de cafè de sucre
Menta 
Julivert
Gingebre
Oli d’oliva

Recepta

Pica a la batedora, matusserament, els alls, les cebes, els pebrots, 
la menta, el julivert, un pessic de sucre i un toc de gingebre. Posa en 
sengles bocins de paper d’alumini lleugerament untats d’oli, els talls 
de bacallà dessalat amb la pell a sota i escampa-hi pel damunt el 
picat anterior. Remata-ho amb raspadures de la pell de la llimona i 
rega-ho amb un raig d’oli i unes gotes de suc del mateix cítric. Tanca 
el full de paper d’alumini hermèticament i cou la papillota 15 minuts 
al forn prèviament escalfat. Acompanya-ho, a taula, amb arròs bullit 
sec, un cop retirats els talls de bacallà de la papillota.

Observacions

Els dos plats que us proposo avui tenen gingebre. Per tant, no 
n’abuseu. Correu el perill que tot tingui el mateix gust.

Us demano que piqueu els productes a la batedora, no que en feu 
un puré. Si no la controleu, millor que treballeu amb la mitja lluna 
o amb un bon ganivet.

Poseu el bacallà amb la pell a sota per facilitar que no s’enganxi 
o que, si ho fa, no es desfaci el tall en retirar-lo. Penseu que, a més, 
és on acumula la gelatina.

Tanqueu el paper fent una bossa, no embolicant el preparat. Ple-
gat per la meitat, plegada la vora oposada al plec i després les late-
rals. Dos plecs a cada vora fan el tancat més hermètic.
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Setmana 1: dilluns
Dia de la tradició

Sardines farcides

Ingredients

12 sardines
200 grams d’espinacs
1 llimona
100 grams de pols d’ametlla
50 grams d’ametlles laminades
30 grams de mantega
Curri
Oli d’oliva
Sal i pebre

Recepta

Salta els espinacs a la paella 
i, quan estiguin una mica cuits, 
barreja’ls fora del foc amb la pols 
d’ametlla, el suc de la llimona, 
la mantega i un pessic de curri. 
Farceix les sardines desespina-
des, però amb cap, amb aquest 
preparat i vés-les disposant en 
una plata de forn untada d’oli. 
Cou-les al forn, prèviament es-
calfat, durant uns minuts. Men-
trestant, torra a la paella i sense 
oli l’ametlla laminada. Espolsa-
la pel damunt de la plata quan 
les sardines surtin del forn. Re-
mata-ho tot regant-ho amb un fil 
d’oli d’oliva.

Coca de pinyons

Ingredients

1 rotlle de pasta de full
125 grams de sucre
3 rovells d’ou
¼ de litre de llet
2 cullerades de Maizena
1 pell de llimona
50 grams de pinyons
1 beina de vainilla
10 grams de mantega

Recepta

Estira la pasta de full. Talla’n 
dos bocins iguals. Bat 75 grams 
de sucre, la Maizena i 2 rovells. 
Fes bullir la llet amb la llimona 
i la vainilla. Tira-la, colada, da-
munt del batut i torna-ho al foc 
fins que s’espesseixi una mica. 
Posa un bocí de pasta de full en 
una llauna untada amb mantega, 
escampa-hi la crema pel damunt, 
pinta les vores amb rovell desfet 
en aigua i tapa-ho amb el segon 
bocí. Prem les vores i entalla-les 
amb el ganivet. Pinta-ho amb ro-
vell, espolsa-hi el sucre restant i 
els pinyons mullats. Cou-ho al 
forn mitja hora.
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Setmana 1: dimarts
Dia de la solidaritat

Crema
de pastanagues 
amb curri

Ingredients

10 pastanagues
2 cebes
25 grams de mantega
½ litre de brou d’au
1 cullerada de cafè de curri
¼ de litre de crema de llet
100 grams de pa de motlle
Sal i pebre

Recepta

Fes suar en una olla la ceba 
feta a daus en la mantega fins 
que quedi translúcida. Incorpo-
ra-hi la pastanaga ratllada ben 
fina i deixa-ho coure una bona 
estona sense que es cremi. Abo-
ca-hi el brou d’au —sempre en 
tens a la nevera, oi?— i incorpo-
ra-hi el curri en pols, la sal i el 
pebre. Vés coent-ho fins que tot 
quedi pràcticament fos. Passa-hi 
la batedora per afinar-ho més i 
aleshores afegeix-hi la crema de 
llet i remena-ho bé per acabar el 
preparat. Treu-ho a taula calent i 
acompanyat amb daus de pa fre-
git no massa torrats.

Filet de porc
amb sàlvia

Ingredients

1 filet de porc de 600 grams
4 escalunyes
3 cullerades de mel
5 decilitres de brou de carn
Sàlvia
Oli d’oliva
Sal i pebre

Recepta

Enrosseix la peça de carn sen-
cera en oli i pertot arreu. Fes-hi 
sofregir escalunya abans de regar 
el conjunt amb un bon raig de 
mel i deixar que es caramel·litzi 
una mica tot fent crosta al da-
munt de la carn. És el moment 
d’afegir-hi brou de carn suficient 
i fulles fresques de sàlvia, tapar 
la cassola i deixar-ho coure a poc 
foc durant una mitja hora. Passat 
aquest temps, destapa-ho i deixa 
espessir la salsa a força de reduc-
ció. Serveix-lo a talls i acompa-
nyat de verdures del temps cuites 
al vapor i regades amb la salsa.
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Setmana 1: dimecres
Dia dels aprenents

Pastís de ceba
i sardines de la costa

Ingredients

6 sardines de la costa
1 rotlle de pasta brisa
2 cebes
3 ous
1 cullerada de Maizena
¼ de litre de llet
1 fulla de llorer
20 grams de mantega
1 decilitre de crema de llet
Oli d’oliva
Sal i pebre

Recepta

Dessala filets de sardina de la 
costa, folra el motlle untat amb 
mantega, amb pasta brisa i fes 
suar ceba en una mica d’oli fins 
que sigui transparent. Escalfa llet 
amb una punta de llorer i, un cop 
retirada, barreja Maizena amb la 
llet. Fora del foc, incorpora-hi els 
ous, i quan estigui ben barrejat, 
la ceba escorreguda, una mica 
de crema de llet, sal, pebre i les 
sardines de la costa fetes a tires. 
Aboca-ho en el motlle amb la 
pasta i porta-ho al forn una mitja 
hora. Punxa-ho amb un escura-
dents per veure si és cuit.

Sopa freda
de préssecs

Ingredients

6 préssecs blancs
2 préssecs grocs
1 meló
1 llimona
¼ de litre de gelat de vainilla
Menta

Recepta

Que els aprenents pelin els 
préssecs grocs i, un cop espinyo-
lats, els tallin a làmines fines. 
Que facin boletes de meló amb 
l’estri adient. Que pelin també 
els préssecs blancs i en barregin 
la polpa amb el gelat de vainilla 
i una mica del suc de la llimona 
tot batent-ho fins fer-ne la sopa i 
afegint-hi, si cal, aigua freda. Un 
cop la sopa s’hagi refredat a la 
nevera, que la passin a sengles 
plats fondos i que hi incorporin 
les làmines de préssec groc i les 
boles de meló abans de dur-ho 
a taula, decorat amb unes fulles 
de menta.
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Setmana 1: dijous
Dia sense tall

Gaspatxo provençal

Ingredients

2 tomàquets madurs
1 ceba
1 llimona
1 penca d’api
1 litre de suc de tomàquet
50 grams de blat de moro bullit
100 grams d’olives negres
2 llesques de pa de pagès
Alfàbrega
Oli d’oliva
Sal i pebre

Recepta

Bat el suc de tomàquet —no 
t’emboliquis liquant-lo— amb la 
molla de pa, el suc de la llimona, 
alfàbrega i oli d’oliva. Guarda-
ho a la nevera ben fresc. Quan 
vagis a preparar el dinar, pela els 
tomàquets, treu-los les llavors i 
fes-los a daus. Pela l’api i la ceba 
i fes-los també a daus. Barreja 
ambdues coses amb el blat de 
moro bullit abans d’incorporar-
ho als plats fondos i abocar-hi el 
batut fred pel damunt. Remata-
ho, sense deixar-ho escalfar, amb 
les olives negres espinyolades i 
els daus de crosta de pa torrats.

Creps amb pebrots

Ingredients

8 creps
4 pebrots
3 grans d’all
1 ceba
Sàlvia
100 grams de formatge 

mozzarella
1 cullerada de cafè de sucre
20 grams de mantega
Oli d’oliva
Vinagre de vi
Sal i pebre

Recepta

Escaliva els pebrots i, un cop 
pelats i tallats, salta’ls a la paella 
amb els alls, la ceba i unes fu-
lles de sàlvia cisellades. Abaixa 
el foc i deixa-ho sofregir tot amb 
un raig de vinagre, una cullerada 
de sucre i un toc de pebre negre. 
Quan el preparat sigui tebi, far-
ceix amb ell les creps —ja en saps 
fer, oi?— com si fossin canelons 
i disposa-les en una plata untada 
amb mantega. Cobreix-les amb 
talls fins de formatge mozzarella 
i gratina-les al forn uns minuts. 
Decora-ho amb fulles de sàlvia 
abans de dur-ho a taula.
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Setmana 1: divendres
Dia del reciclatge

Sopa freda
de cogombre i gambes

Ingredients

20 gambes petites
1 cogombre
1 decilitre de crema de llet
2 iogurts
1 llimona
1 llima
1 gra d’all
Tabasco
Vinagre
1 cullerada de cafè de sucre
Sal i pebre

Recepta

Pela els cogombres, retira’n 
les llavors i ratlla la carn. Pela 
l’all i trinxa’l ben menut. Bat els 
iogurts i la crema de llet afegint-
hi aigua freda, vinagre, el suc de 
la llimona, un pessic de sucre, sal 
i pebre. Incorpora-hi el cogom-
bre i l’all i posa el bol tapat a la 
nevera durant almenys una hora. 
Mitja hora abans d’anar a taula, 
macera les cues pelades de les 
gambes que van sobrar en suc de 
llima verda i unes gotes de salsa 
tabasco. Distribueix la sopa en 
tasses de consomé. Afegeix-hi les 
gambes escorregudes.

Broquetes
de porc i poma

Ingredients

2 filets de porc
6 pomes reinetes
1 llimona
1 taronja
2 cullerades de mel
½ decilitre de vi blanc dolç
Salsa tabasco
Oli d’oliva
Sal i pebre

Recepta

Pela les pomes i fes-les a 
quarts. Talla els relloms de porc 
a daus d’un parell de centímetres 
de costat. Posa ambdues coses 
en un bol amb el suc de la llimo-
na i la taronja, la mel, oli i un toc 
de salsa tabasco. Remena-ho bé 
i deixa-ho marinar. Enfila bro-
quetes untades d’oli, alternant-hi 
ambdues coses. Posa-ho en un 
atuell sense que el tall toqui el 
fons. Cou-ho al gratinador du-
rant un quart d’hora. Quan esti-
guin, retira-les i desglaça la plata 
amb vi blanc dolç, i recull aques-
ta salsa per regar les broquetes 
ja a taula.
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Setmana 1: consells de cuina

Crema i velouté. Són dos conceptes clarament diferents. La cre-
ma és un puré fi, obtingut per triturat i colat, lligat amb crema de 
llet, mentre la velouté ho ha estat amb crema de llet i ou. El gust no 
és gaire diferent, però la cremositat canvia bastant. Sense que això 
suposi que una és millor que l’altra.

Oli de vacances. Si marxeu de vacances us aconsello que buideu 
la fregidora, passeu l’oli a un recipient tancat i el guardeu a la neve-
ra. Evitareu que es ranciegi en contacte amb l’aire i la calor. Quan 
torneu, renteu la fregidora, si no ho heu fet en marxar, i llest per fer 
servir.

Creps al punt i calentes. Per evitar que quedin olioses, convé 
untar la paella entre crep i crep. Una forma fàcil de fer-ho és amb 
mitja patata punxada en una forquilla, sucada en la mantega fosa 
i passada, la part plana, pel fons de la paella. El pinzell es va cre-
mant.

Per mantenir-les calentes, un plat untat amb mantega i posat da-
munt una cassola amb aigua bullent. Aneu apilant les crepes al plat. 
També va bé per rescalfar-les, tombant la pila al cap d’una estona.

Preparar gingebre. El gingebre és un rizoma com el de les ca-
nyes. Per tant, el fresc té una pell que cal pelar abans de tallar-lo a 
làmines o ratllar-lo. Peleu només el que preveieu emprar. La resta 
perdria frescor.

Marinar sense sal. No saleu mai els líquids de marinada, sobre-
tot si hi poseu carn. Faríeu que els sucs de la carn sortissin i tendiria 
a quedar eixuta i menys gustosa.

Plata i placa. Les plates del mateix forn, posades a l’inrevés, po-
den esdevenir plaques, que permeten que els productes, un cop cuits, 
hi llisquin. També la reixa, degudament recoberta d’un doble o triple 
full de paper d’alumini, pot acabar fent aquesta funció.
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Setmana 1: observacions

Gamba

Crustaci nedador, en contra del que podria fer entendre la seva 
forma, que es pesca a certes profunditats i que, com molts dels seus 
parents, té en el seu cos una substància carotenoide que, per cocció, 
esdevé vermella. Un fet que aquí no és remarcable en apreciar-se 
en l’animal mort però que en el llamàntol, per exemple, es fa molt 
palès.

Les de casa nostra, a diferència de les que vénen de mars tropi-
cals, tenen el tercer parell de potes sense pinces.

Amb un gust lleugerament dolcenc quan són fresques, aquest gust 
desapareix al cap d’un parell de dies de ser capturades.

Cogombre 
Parent llunyà de melons i carbasses però que té en la síndria un 

parent molt més proper, es creu que va arribar a casa nostra proce-
dent dels vessants de l’Himàlaia en forma de planta grimpadora de 
flors grans i grogues que fan el fruit que tots coneixem i que no hem 
de confondre amb el carbassó.

Amb un contingut elevat de sofre, resulta excel·lent per tenir cura 
de la pell i, de retruc, d’ungles i cabells. A més, té poquíssimes calo-
ries.

A moltes persones, però, la pell els resulta indigesta encara que 
ells en culpin el fruit. Acostumeu-vos a pelar-lo.

COMENTARIS




