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Vine als mercats municipals
També t’atendrem en català!

Vols parlar
en català?

En saps una
mica, però
no tens
l’ocasió de
practicar-lo?

Cuina tradicional de Badalona
Pops amb patates i allioli

Espàrrecs a l’estil Mercè
Ingredients per a quatre persones:

•   20 espàrrecs verds
•   400 g de brandada
•   sal i pebre
•   oli d’oliva
•   1 pebrot escalivat
•   1 albergínia escalivada
•   formatge ratllat

Escaldeu durant cinc minuts amb aigua bullent els espàrrecs. Deixeu
que es refredin i reserveu-los.

Passeu el pebrot i l’albergínia escalivats per la batedora. Poseu la salsa

resultant al foc i rectifiqueu-la de sal i pebre. Coleu-la i reserveu-la.

Feu un fons al plat amb la salsa de l’escalivada. A sobre, poseu-hi els

espàrrecs i la brandada. Empolvoreu-los amb formatge ratllat i 

gratineu-los al forn.

Rostisseria Ca La Mercè

Fideuà
Ingredients per a quatre persones:

•   250 g de fideus
•   250 g de sípia
•   250 g de musclos
•   200 g de ceba
•   200 g de tomàquets
•   1 l de fumet de peix
•   sal
•   oli
•   allioli

Sofregiu els fideus amb una mica d’oli. A part, feu un sofregit amb el

tomàquet, la ceba i la sípia. Barregeu-ho tot i afegiu-hi els musclos

oberts al vapor. Deixeu-ho coure una estona a foc lent. Incorporeu-hi el

fumet de peix i deixeu-lo reduir. Retireu-los del foc i deixeu-los reposar

un parell de minuts. Ja els podeu servir acompanyats amb l’allioli.

Enrico

Timbal de salmó amb patates
Ingredients:

•  4 patates mitjanes
•  2 cebes tendres
•  250 g de salmó fumat
•  1 culleradeta de mostassa de Dijon
•  200 g de maionesa
•  anet fresc 

Coeu les patates, amb pell, en l’aigua amb una mica de sal. Un cop fredes,
peleu-les i talleu-les en rodanxes de mig centímetre de gruix.
Talleu les cebes tendres a la juliana.
Barregeu la maionesa amb la mostassa de Dijon.
Per muntar el plat feu servir un motlle: poseu-hi les rondanxes de patata,
una mica de la ceba tendra a la juliana, un pessic de sal i un rajolí d’oli
d’oliva verge. Afegiu-hi unes tiretes de salmó fumat i una culleradeta de la
salsa preparada amb la maionesa i la mostassa. Torneu a fer una altra capa
novament amb les rodanxes de patata, la ceba tendra, la salsa i el salmó.
Traieu el motlle i adorneu el plat amb l’anet ben picat i amb un rajolí d’oli al
voltant del plat.

Bon Profit

Milfulles de truita
Ingredients per a quatre persones:

•  carbassó
•  albergínia
•  xampinyó
•  ous

Fregiu les verdures separadament i deixeu-les escórrer perquè deixin anar

tot l’oli.

Feu les truites a la francesa però planes i amb la paella més gran que

tingueu, de manera que pugueu tallar més discos de truita.

Necessiteu un motlle d’uns vuit centímetres de diàmetre per anar fent els

discos de truita i poder muntar el plat.

Comenceu amb un disc de truita, poseu-hi a sobre la verdura, un altre disc

de truita i un altre de verdura, i així fins a acabar amb un disc de truita.

Decoreu el plat amb una mica d’amanida i una salsa maionesa.

Aquest plat es pot servir tant fred com calent.

Bertran Mar

Costellam de Dimoni
Ingredients:

•  1 costellam de porc
•  2 grans d’all
•  1 branqueta de julivert
•  sal
•  pebre
•  3 copes de cava
•  pebre vermell dolç
•  oli d’oliva

Poseu el costellam en un recipient amb tapadora i marineu-lo en un dit de
cava amb la sal, el pebre, el pebre dolç, l’all picat i el julivert també picat.
Deixeu-lo a la nevera. Al cap de dotze hores doneu-li la volta i deixeu-lo
reposar dotze hores més.
Traieu de la nevera la carn marinada, unteu-la amb una mica d’oli i poseu-
la al forn a potència màxima fins que estigui lleugerament daurada. A
continuació, abaixeu el forn fins a uns 180° durant 30 o 40 minuts,
depenent del forn i de la mida de la peça.
Acompanyeu la carn amb cebes de platillo (fetes al forn, untades amb oli
d’oliva i pelades) i unes patates (a rodanxes, fetes al forn amb sal i pebre).

El Badiu de la Figuera

Ingredients per a quatre persones:

•  1/2 kg de patates per persona
•  1/2 pop roquer per persona
•  alls
•  sal
•  oli
•  ou (opcional)

Poseu a bullir els pops amb aigua freda (sense sal).
Quan falti poc perquè estiguin cuits, afegiu-hi les
patates tallades a daus. Una vegada cuites, els pops
també ho estaran. 

Aleshores escorreu el suc i reserveu-ne una mica a
l’olla.

Amb els alls, la sal i l’oli feu un bon morter d’allioli i,
després, deixateu-lo amb el suc de bullir els pops que
havíeu reservat. Tot seguit, tireu-lo per damunt dels
pops i les patates i el plat ja està llest per servir.

Bacallà al pil-pil de carbassa
Ingredients per a quatre persones:

• 1 kg de bacallà dessalat especial pil-pil •  1 ceba tendra
•  2 grans d’all                                                   •  750 ml d’oli d’oliva verge 0,3°
•  300 g de carbassa                                         •  1 bitxo vermell

Lamineu els alls i fregiu-los. Quan s’hagin enrossit traieu-los de la paella i deixeu-los
en paper perquè treguin l’excés d’oli. Fregiu la ceba tendra ratllada en 250 ml d’oli.
Quan comenci a agafar color afegiu-hi la carbassa a trossos i deixeu-la fer a foc mitjà
fins que la carbassa estigui tendra. A continuació, tritureu-ho tot fins que quedi una
pasta ben fina. Amb la resta de l’oli podeu començar a fer el pil-pil tradicional: en una
cassola escalfeu l’oli a foc mitjà. Traieu la cassola del foc i deixeu-la temperar. A
continuació, poseu-hi els trossos de bacallà, amb la pell cap amunt. És molt important
que el bacallà estigui ben sec, perquè si no l’oli esquitxarà. Poseu novament la cassola
al foc. Coeu el bacallà suament –sense fregir-lo, durant uns cinc minuts. Retireu la
cassola del foc i passeu el bacallà a una altra cassola, sempre amb la pell cap amunt.
Afegiu-hi dues cullerades de l’oli anterior i deixeu la cassola fora del foc uns tres
minuts més perquè el bacallà suï. Poseu a foc suau la cassola amb el bacallà i abans
que comenci a bullir retireu-la del foc. Moveu sense parar la cassola, en cercles i
suament, perquè la salsa es comenci a lligar. A mesura que es va lligant aneu-hi afegint
cullerades de l’oli en què heu fet el bacallà, sempre fora del foc. Si es refreda, acosteu
la cassola al foc, només fins que agafi la temperatura adient per muntar la salsa, que
es tallaria si bullís. Quan el pil-pil comenci a estar lligat, afegiu-hi de mica en mica el
puré de carbassa que heu fet anteriorment. Serviu el plat amb els lloms del bacallà
mirant cap amunt i coberts parcialment amb la salsa. A sobre de cada llom col·loqueu-
hi unes làmines d’all i unes anelles de bitxo.

El Rebost de Montigalà
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Timbal: Preparació culinària, generalment de carn o
peix, en forma de pastís circular.

Carpaccio: Plat de carn, generalment filet, tallada
molt prima i que es consumeix crua.

Escalivar: Coure al caliu hortalisses o fruita, com
ara pebrots, albergínies, cebes o pomes.
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CENTRE DE NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA

BADALONA I SANT ADRIÀ

• assessorament lingüístic: revisió de textos, atenció de consultes, informació sobre recursos, etc.
• cursos de català per a adults:  presencials, a distància, específics, autoformació, etc.

• serveis a les empreses i entitats: plans a mida per millorar  les comunicacions, la imatge, la formació, etc.

Tot per comunicar-te en català!Tot per comunicar-te en català!

Carpaccio de xampinyons marinats
Ingredients: 

•  75 xampinyons
•  formatge parmesà en pols
•  suc de llimona
•  oli d’oliva
•  sal i pebre

Lamineu els xampinyons en talls d’un mil·límetre i cobriu la base del plat

amb aquestes làmines sense que es muntin entre elles.

Salpebreu-ho i regueu-ho tot amb el suc de la llimona, cobriu-ho amb oli

d’oliva i empolvoreu-ho amb el formatge parmesà.

Repetiu l’operació dues vegades, tapeu el plat amb paper de plàstic i

deixeu-lo reposar a la nevera durant dos dies.

Traieu-lo de la nevera quinze minuts abans de servir-lo.

Vi d Vi

Peres al Vi d Vi
Ingredients: 

•  3 peres
•  1 l i 1/2 de vi negre
•  250 g de sucre
•  1 branca de canyella
•  pell de llimona
•  nata muntada

Poseu en una olla el vi, el sucre, la canyella i la pell de llimona. Peleu
les peres i afegiu-les a l’olla. Feu-les bullir durant 45 minuts a foc lent. 
Retireu les peres i deixeu bullir el vi durant 20 minuts més, fins a
aconseguir una textura de caramel. 
Talleu les peres per la meitat.
Presenteu el plat amb tres meitats de pera, amb un punt de nata al
mig. Amb el vi caramel·litzat dibuixeu una espiral per sobre de les
peres.

Vi d Vi

Farcellet d’arròs amb panses, pinyons,
soja i salsa de Mòdena
Ingredients: 

•  4 cullerades soperes d’arròs
•  1 culleradeta de panses
•  1 culleradeta de pinyons
•  un grapat de soja germinada
•  1 cullerada sopera de salsa de Mòdena
•  1 fulla d’enciam de terra
•  2 escuradents

Bulliu l’arròs i salteu els pinyons i les panses amb una mica d’oli d’oliva.
Afegiu l’arròs bullit a la paella amb els pinyons i les panses i salteu-lo.
Talleu la fulla d’enciam per la meitat i ompliu cada meitat amb aquesta
barreja. Afegiu-hi la salsa de Mòdena i tanqueu la fulla en forma de
bombeta. Assegureu-ne el tancament amb un escuradents.
Presenteu en un plat dues bombetes amanides amb un rajolí de
Mòdena i un altre d’oli. També es pot adornar el plat amb una mica de
pebre vermell per sobre.

Vi d Vi

Mar, terra i muntanya
Ingredients per a quatre persones:

Per fer el fumet:                          Per fer el fricandó:

•  2 l d’aigua mineral 
•  1 porro
•  1 pastanaga
•  1 dl d’oli de gira-sol
•  pell, cap i espina d’un rap
•  greix i restes, encenalls o ossos de pernil ibèric
•  100 g de tomàquet fregit
•  un rajolí de vi blanc

Per fer el fumet enrossiu en oli la pell, el cap i l’espina del rap. Afegiu-hi el
porro i la pastanaga, ofegueu-ho i aboqueu-hi el vi blanc. 
Quan hagi reduït, incorporeu-hi el tomàquet fregit, deixeu-ho coure durant
dos minuts i tireu-hi l’aigua bullent.
Quan arrenqui el bull, poseu-hi les restes del pernil ibèric (greix –no gaire,
encenalls o ossos) i deixeu-ho bullir tot plegat a foc mitjà uns 30 minuts,
amb l’olla destapada. Tritureu-ho, coleu-ho i reserveu-ho.
Per fer el fricandó, en una cassola de terrissa enrossiu el rap, salat, en l’oli
i la mantega. Reserveu-ho. En el mateix greix, ofegueu els alls tendres
tallats a trossets regulars. Flambegeu-ho amb el brandi i deixeu-ho reduir.
Incorporeu-hi la farina, remeneu-ho i coeu-ho durant un minut. 
Afegiu-hi el fumet, una mica calent. Poseu-hi el rap i les cloïsses, coeu-ho
al foc durant cinc minuts i afegiu-hi l’ametlla i el julivert picats i acabeu-ho
de coure cinc minuts més al forn (a 250°).                                                   

Ca l’Arqué

•  16 rodelles ben fines de rap,
sense l’espina central 

•  250 g d’alls tendres
•  5 cloïsses
•  1 l de fumet
•  1 rajolí de brandi
•  40 g de farina
•  oli d’oliva verge
•  50 g de mantega
•  ametlla picada
•  julivert fresc picat

Cremós de caramel i mousse de iogurt
amb gelea de mango
Ingredients: 

Per fer el cremós:

•  300 g de sucre
•  2 g de canyella en pols
•  450 g de nata líquida
•  240 g de rovell d’ou
•  12 g de gelatina
•  120 g de nata muntada

Per fer el cremós mescleu el sucre i la canyella i feu-ne un caramel.
Escalfeu la nata líquida i aboqueu-ne la meitat al caramel. 
Barregeu l’altra meitat de nata amb el rovell. Mescleu les dues
preparacions.
Coeu-ho a 34°.
Afegiu-hi la gelatina remullada i escorreguda.
Passeu-ho tot pel colador i el mesclador.
Deixeu-ho refredar a 40° i afegiu-hi la nata muntada.

Restaurant Can Frai

Per fer la mousse de iogurt:

•  1 kg de iogurt
•  300 g de merenga italiana
•  400 g de nata muntada
•  10 g de gelatina

Per fer la gelea de mango:

•  1/2 kg d’almívar
•  1/2 l de puré de mango

Gelat de beines de vainilla sobre pa 
d’espècies banyat i crema de taronges
Ingredients: 

Per al gelat de vainilla:

•  1 l de llet
•  150 g de dextrosa
•  80 g de base emulsionant
•  200 g de nata amb 35%
•  de matèria grassa
•  0,03 g de sal

Per fer el gelat:
Infusioneu la vainilla amb la llet. Feu la resta d’ingredients a l’anglesa i passeu-ho tot
per la manteguera.

Per fer la crema de taronges:
Pasteuritzeu a 85° tots els ingredients. Refredeu-los a 4° i escumeu-los amb el sifó.

Per fer el pa d’espècies:
Barregeu la llet i el sucre en calent, afegiu-hi els ous i després la farina i la resta
d’ingredients. Coeu-ho tot a 200°.

Per decorar el plat podeu fer taronges caramel·litzades: làmines de taronges amb un
almívar a 30° i assecades durant vint-i-quatre hores a 50°, amb un 30% d’humitat.

Comas-Forn Bertran

Per a la crema de taronges:

•  350 g de nata
•  125 g de suc de taronja
•  100 g d’ou pasteuritzat
•  80 g de rovell pasteuritzat
•  80 g de sucre
•  8 g de pell de taronja

Per al pa d’espècies:

•  300 g de mel
•  160 g de sucre
•  180 g de llet
•  210 g d’ous
•  180 g de farina fluixa
•  180 g de farina integral
•  100 g d’avellanes
•  14 g d’espècies
•  30 g de Frangelico

Trituradora
Tallapastes
Colador
Escumadora
Manteguera
Mesclador
Batedora

Oli de Mòdena
Mostassa de Dijon
Cebes de Figueres
Olives d’Aragó

Caneló de tòfona
Ingredients per a quatre persones:

•  200 g de filet de vedella
•  2 cebes de Figueres
•  1 branqueta de canyella
•  1 fulla de llorer
•  1 tòfona d’uns 50 g
•  6 canelons
•  250 g de llet
•  30 g de pa
•  50 g de farina

Per fer els canelons bulliu la pasta en aigua abundant i sal durant uns vuit
minuts, fins que quedin al dente. Retireu-la i escorreu-la perfectament.
Talleu la vedella en daus d’uns 5 cm i rostiu-la. Quan agafi color afegiu-hi la
ceba també trossejada i salpebreu-la. Afegiu-hi la canyella, el llorer, la farina i
el pa i deixeu-ho fer a foc molt lent durant quinze minuts. Passeu-ho pel
colador xinès.
Per fer la salsa heu de posar la tòfona a foc molt lent i deixar-la fer en el seu
suc durant cinc minuts. Afegiu-hi la llet, el pa i la farina i deixeu-ho fer uns tres
minuts més. Tritureu-ho tot.
Per muntar els canelons, poseu a sobre de cada làmina de pasta una mica del
rostit de vedella i enrotlleu-la com un tub. Unteu una safata de forn amb una
mica de mantega, poseu-hi els canelons i deixeu-los-hi uns cinc minuts a 180°.
Traieu els canelons i poseu-los en un plat. Abans de servir-los regueu-los amb
la salsa de tòfona.

Restaurant Palmira

Amanida en tulipa
Ingredients: 
•  pasta fil·lo
•  olives negres d’Aragó
•  tomàquet d’amanida 
•  menta fresca
•  alfàbrega fresca

Talleu la pasta fil·lo (6 x 6 cm) aprofitant dues capes de pasta. Pinteu-les lleugerament amb oli
i col·loqueu-les en un tallapastes. Cobriu-les de cigrons secs perquè no perdin la forma i no
volin dins del forn, on ho heu de coure durant tres minuts a 180°.
Escaldeu i peleu el tomàquet i talleu-lo en mirepoix. Talleu el formatge i reserveu-lo. Destrieu
les fulles més petites de la menta i de l’alfàbrega i deixeu-les en remull en aigua gelada.
Destrieu l’escarola i reserveu-la en aigua i gel.
Rostiu les olives al forn, lleugerament, deixeu-les refredar i peleu-les. Piqueu-les i passeu-les
pel colador fi perquè adquireixin una textura semblant a la pols. Afegiu-hi unes gotes d’oli 
i barregeu-ho fins que quedi com una massa.
Mescleu l’oli amb el vinagre de Mòdena per fer la vinagreta i reserveu-ho.
Esqueixeu el bacallà, prèviament deixat també en remull en aigua gelada.
Piqueu el blat de moro torrat (kikos) i el cibulet i reserveu-ho. Ompliu la tulipa amb la mescla de
formatge i tomàquet i l’escarola destriada i feu-ne una segona capa. Afegiu-hi les fulles de
menta i d’alfàbrega en poca quantitat. Cobriu-ho amb el bacallà esqueixat, l’olivada,
empolvoreu-ho amb el blat de moro torrat i el cibulet i, per acabar, amaniu-ho amb la vinagreta
i la sal de Maldon.

Escola d’Alta Hostaleria del Masnou

•  blat de moro torrat 
•  oli d’oliva verge extra
•  cibulet
•  bacallà esqueixat
•  sal de Maldon

Crema fresca de poma amb 
escuma de foie
Ingredients per a quatre persones:

•  100 g de foie                             •  200 g de pomes Golden
•  1 dl de caldo                            •  ceba
•  1 fulla de gelatina                •  mantega
•  125 g de nata semimuntada       •  crema de llet

Peleu la poma, feu-la a daus i salteu-la.
Bulliu el caldo blanc, poseu-hi la fulla de gelatina prèviament remullada i
escorreguda i afegiu-hi el foie. Saleu-lo i deixeu-lo refredar. Un cop fred,
afegiu-hi la nata semimuntada.
Repartiu la barreja en copes: col·loqueu al fons la poma saltada i a sobre la
mousse. Deixeu les copes a la nevera perquè es refredin.
Ofegueu la poma sobrera amb ceba i mantega, incorporeu-hi crema de llet
i tritureu-ho tot. Coleu la mescla i deixeu-la refredar.
Recupereu les copes de la nevera i afegiu-hi la crema de poma. 
Decoreu-les també amb trossets de carquinyolis.

Restaurant Las Banderas


