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CREMA DE CASTANYES 

Ingredients 

1/3 kilo Castanyes 
2 Porros 
2 Cebes grans 
Ponche (o un altre licor dolç) 
Sal al gust 

Preparació 

-Fem un tall a cada castanya amb un ganivet 
-Torrem les castanyes al foc amb una paella de forats (la típica de torrar castanyes) 
-A banda, sofregim a foc baix els porros i les cebes, afegim el licor i la sal 
-Un cop torrades les castanyes els hi treiem la pell, les afegim al sofregit i deixem uns 
minuts més a foc baix 
-Finalment batem tot amb la batedora 
-Si a mesura que anem batent queda molt espès, barregem amb una mica d’aigua fins 
arribar a l’espessor que volem  
-Un cop acabada la crema llancem alfàbrega esmicolada per sobre per donar-hi color 

RATAFIA (o qualsevol licor casolà fet amb fruites o plantes aromàtiques) 

Ingredients 

Aiguardent sec (el més bàsic, no anisat) 
Nous verdes 
Sucre 
Aigua 

Preparació 

-Es recullen les nous 
-Tallem les nous a porcions per que ens entrin a l’ampolla 
-Omplim una mica menys de la meitat d’una ampolla amb les nous 
-Omplim 3/4 de l’ampolla amb aiguardent 
-Posem un parell de gots grans de sucre (més o menys, sucre al gust) 
-Tapem l’ampolla amb un suro 
-Deixem a lloc sec i fosc l’ampolla durant 3 mesos 
-De tant en quant movent l’ampolla per que es barregi el sucre (sobretot els primers dies) 
-Passats 3 mesos colem el liquid i el pasem a una altra ampolla (ara sense les nous) 
-Omplim el que queda de l’ampolla amb aigua 
-Deixem reposar 2 mesos més 



Aquesta ratafia és la més bàsica, però s’hi poden afegir peles de llimona i diferents herbes 
aromàtiques al gust de casadascun. 

Es poden fer licors diferents amb altres fruits i plantes, com aranyons, prunes, pomes, 
peres, fonoll, creixents de pi roig, ortigues, farigola, flors de saüc, grans de cafè… 

HAMBURGUESETES CRUIXENTS 

Ingredients 

Carn picada (mixta o de porc) 
Pa ratllat 
Orenga 
Romaní 
Quicos (flocs de blat de moro torrats) 
Cacauets pelats 

Preparació 

-Donem forma les hamburguesetes i posem sal a casadascuna 
-Posem en un pot el romaní, l’orenga, els quicos i els cacauets i ho piquem tot 
-Barregem la picada amb el pa ratllat i fem un arrebossat 
-Cubrim cada hamburgueseta amb l’arrebossat 
-Posem la paella a foc fort (amb oli fins la meitat) posem a fregir uns alls 
-Quan encara no estan fets els alls, posem a fregir les hamburguesetes a foc fort 
-Treiem quan veiem que começa a torrar-se bé l’arrebossat 

SALSA D’HERBES 

Ingredients 

Maionesa 
Mostassa 
Dent de lleó 
Pimpinela 
Sàlvia de prat 
Coriandre 
Ravenissa 
(Les herbes es poden modificar al gust) 

Preparació 

-Posem a un pot totes les herbes i piquem 
-Barregem la picada amb la maionesa i la mostassa 
-Afegim el pebre 



OLIS AROMATITZATS 

Ingredients 

Oli d’oliva 
Herbes aromàtiques 

Preparació 

-Posem la planta a trossos dins d’una ampolla 
-Omplim amb oli d’oliva, tapem i deixem a lloc fosc i sec durant un mes 
-Colem l’oli i el posem en una altra ampolla (ja tindrà el sabor de la planta) 
-Per decorar es pot posar a l’interior una mica de la planta que hem fet servir per que 
 quedi bonic i identifiqui un oli aromatitzat d’un altre 

Plantes que es poden fer servir: 
-Fonoll 
-Sàlvia 
-Romaní 
-All i llorer 
-Farigola 
-Sajolida 

Bolets que es poden fer servir: 
-Carreretes (cama-secs) 
-Camagrocs 
-Garlandí 

SALMÓ MARINAT 

Ingredients 

Salmó 
Sucre 
Sal 
Anet 

Preparació 

-Demanem a la peixeteria que ens faci el salmó a filets grans i tregui la pell 
-Posem l’anet sobre els filets de salmó 
-Fem una barreja amb la mateixa quantitat de sucre que de sal 
-Posem un filet de salmó a una safata i cubrim amb la barreja de sal i sucre 
-Posem un altre filet a sobre i cubrim de nou 
-Fiquem a la nevera i esperem un dia 
-Passat un dia, treiem de la neverai llancem el líquid que ha tret 
-Retirem dels filets la sal i el sucre 
-Acompanyem amb salsa de soja barrejada amb xarop d’avet 



SALMÓ AMB SÈSAM 

Ingredients 

Salmó 
Sèsam 

Preparació 

-Tallem el salmó a daus 
-Arrebossem els daus de salmó amb sèsam 
-Fregim 

COCA D’ORTIGUES 

Ingredients (Coca) 

Farina 
Sal 
Pebre 
Llet 
Ous 

Preparació (Coca) 

-Barregem els ingredients, fem una massa i la posem a una safata de forn 

Ingredients (Farcit d’ortigues) 

Ortigues picades 
Ceba 
Formatge ratllat 
Talls de formatge 

Preparació (Farcit d’ortigues) 

-Recollim les ortigues (agafem de la punta i tallem la tija amb tisores) 
-Piquem les ortigues i les posem sobre la coca 
-Tallem la ceba i la fregim 
-Afegim a la ceba fregida, els ous, els talls de formatge i sal 
-Pasem per la batedora 
-Posem la batuda sobre les ortigues a la coca 
-Afegim el formatge ratllat 
-Posem tot al forn a 220º 



XAROP D’AVET 

Ingredients 

Pinyes d’avet blanc 
Sucre 

Preparació 

-Agafem les pinyes d’avet blanc quan estan verdes i comencen a “plorar” gotes 
-Les posem a un recipient i les cubrim amb sucre 
-Deixem reposar dos mesos 
-Passats dos mesos colem les pinyes amb el sucre i treiem el xarop  
-Podem guardar el sucre per fer postres 

TATZIKI AMB PIMPINELA 

Ingredients 

2 iogurts grecs 
1 cogombre gran 
Suc de llimona 
Oli d’oliva 
1 gra d’all 
Pebre 
Sal 
Pimpinela picada 

Preparació 

-Pelem el cogombre i el pasem per la batedora 
-Posem la batuda a un colador per a que tregui l’aigua 
-Col·loquem a un bol els iogurts i afegim la resta d’ingredients barrejats amb el cogombre 
-Posem a la nevera 
-Finalment posem fulles de pimpinela per sobre i ageim un raig d’oli d’oliva 

PA DE BOLETS 

Ingredients 

Farina 
Bolets (carreretes, camagrocs o sabatera d’escames) 
Llevat 
Oli d’oliva o mantega 
Sal 
Aigua tèbia 

Preparació (pa de bolets) 

-Agafem els bolets 



-Deixem assecar els bolets on no toqui directe la llum solar (un mes) 
-Piquem els bolets fins fer un polsim 
-Barregem el polsim de bolets amb la resta d’ingredients i el posem en un motlle amb una 
mica oli o mantega i posem al forn a 180º 

GALETES D’ESPÍGOL 

Ingredients 

250 g Farina 
150 g Sucre 
100 g Mantega 
6 g Bicarbonat 
2 Ous 
Un got de llet 
Atmelles 
Flors d’espígol 
Sal 

Preparació 

-Barregem mantega, farina, sucre, bicarbonat, sal i les ametlels picades
-Batem els ous a punt de neu, afegim llet i mantega i seguim batent
-Barregem aquesta batuda amb la barreja dels altres ingredients
-Afegim les flors d’espígol i deixem reposar unes hores
-Posem paper vegetal a una safata de forn
-Col·loquem a sobre petites quantitats de masa separades (podem fer formes)
-Posem al forn a 175º fins que es daurin

FLORS DE BOIXAC (CALÈNDULA) ARREBOSSADES 

Ingredients 

Farina de cigró 
Farina maizena 
Aigua tèbia 
Sal 

Preparació 

-Agafem les flors de boixac (amb una mica de tija)
-Arrebossem les flors almb una barreja de les dues farines ia igua tèbia
-Posem a fregir amb ilo de girasol molt fort



OLIVADA 

Ingredients 

Olives negres sense os 
Ceba 
Anxoves 
Oli d’oliva 

Preparació 

-Batem les olives, la ceba crua i les anxoves 
-Afegim oli d’oliva 

CALÇOTS ESCABETXATS 

Ingredients 

Calçots 
Aigua 
Sal 
Oli d’oliva 
Alls 
Llorer 
Farigola 
Pimentó dolç 
Vi blanc de taula 
Vinagre de vi blanc 

Preparació 

-Tallem i netegem els calçots 
-Escaldem els calçots amb aigua i sal (2 minuts) 
-Escorrem l’aigua i els apartem 
-En una cassola de fang fregim amb oli d’oliva alls pelats, llorer, farigola, ametlles picades, 
pimentó dolg, vinagre (got petit) i vi blac (got petit) 
-Afegim els calçots i deixem fer (5 minuts) 
-Deixem preposar fins el dia següent 
(Es poden menjar freds, calents, com entrant o acompanyant carn o peix) 



FULLES DE COL FARCIDES 

Ingredients 

Col Blanca 
Aigua 
Sal i pebre 
oli d'oliva 
Alls 
Julivert 
Camagrocs i carretes 
Ous 
Nata líquida 

Preparació 

-Treiem senceres amb cura les fulles de la col 
-Bullim les fulles durant 2 minuts 
-Les escorrem i deixem refredar 
-Bullim ous, els pelem, els tallem a trossets i els apartem 
-Fregim alls pelats amb els bolets i una mica de julivert 
-Quan estigui fregit afegim nata líquida i els ous, i pebre al gust. Deixem refredar 
-Emboliquem el farcit amb cada fulla de col i les posem a una safata de forn 
-Fiquem al forn a 180º durant 15 minuts 
-Servim a un raig d’oli (o amb beixamel o altra salsa) 


