
ESPAI DE CUINA 

PER A LES FAMILIES
DIJOUS 15 DE DESEMBRE 2016



INGREDIENTS:

Cansalada

Pollastre

Carcassa

Gallina

Ossos de pernil

Carn picada

Ous

Botifarra negra

Botifarra blanca

Patata

Pastanaga

Cigrons

Col

Naps

Galets

Pinyons

Pa ratllat

Llet

Sal

PREPARACIÓ:
Posem a coure en una olla grossa, la cansalada, el
pollastre, la carcassa i la gallina junt amb les verdures
(col, naps, patata i pastanaga), cobrir d’aigua i coure
durant 1½ h com a mínim, anar afegint aigua i treien la
bromera i greix.
Al cap d’ 1½ o 2 hores colar fins a obtenir un caldo
consistent, coure els cigrons a banda i una vegada cuits,
afegir al brou anterior.
La disposició a la olla es important, per anar retirant els
ingredients, primer la carcassa, els ossos i la gallina,
aquesta seria la part inferior, la part mitja seria el
pollastre, la cansalada a trossos o sencer i a la part
superior les verdures. Aquesta disposició facilita la seva
retirada, fins deixar només la part inferior, així deixa el
brou llest per només colar.
El pollastre de la cocció es retira i es guarda i les verdures
també, reservant per més tard. Coure la botifarra blanca
en aquest caldo i retirar; la botifarra coure a ultima hora
quan es serveix la carn d’olla perquè es cou de seguida.
Arribem a la pilota, amb la carn picada, sigui barrejada o
per barrejar, posar en un bol junt amb ou, pinyons, llet i
pa ratllat fins fer una massa consistent, fer pilotes
individuals o pilotes que es puguin tallar per servir,
coure’ls en el caldo i retirar.
Amb el caldo de toles les coccions juntes netejat de
bromera i greix, posar al gust de sal i coures els galets de
Nadal, deixant-les “al dente” fem la cocció propera a
l’àpat.
La pilota, la cansalada, les verdures, el pollastre, les
botifarres i els cigrons disposats en una safata s’escalfen
amb una mica de brou i es serveixen per barrejar amb la
sopa o a criteri del comensal.

AHHH.... I BON PROFIT...!!!

RECEPTA

CARN D’OLLA



Apunts:
El pollastre millor a talls, per la seva retirada ràpida.
Les verdures tallades però senceres a la cocció, millor retirada i
aportació de sabor.
La pilota es un qüestió quasi familiar, es pot fer barrejant vedella i
porc, només vedella, porc o vedella amb pollastre, podem afegir
pinyons o ametlles picades, ratllar una poma perquè tingui un toc
dolç posar-hi licor, es una qüestió com dic familiar perquè cada
família te el seu receptari particular.
Les restes, el dia següent es poden aprofitar per fer croquetes, o
inclús antigament es tallava petit i es saltejava amb sofregit de ceba i
pebrot i es deia roba bruta.
La presentació pot ser tradicional, o per exemple tallar tots els
ingredients ja cuits a talls petit però regulars, escalfar amb brou i
afegir gelatina neutra, coure’ls i posar en un motlle, deixar refredar,
servir tallat com a carpaccio amb una vinagreta o a daus lleugerament
escalfat amb una mica de pebrot dolç.
També una opció es presentar-ho tot en un bol amb fideus xinesos i
ou escalfat com si fossin fideus orientals.

NOTES PROPIES



INGREDIENTS:

1 Pollastre 1,5kg.

Canyella

Tomàquet

Ceba

Prunes

Pinyons

Oli d’Oliva

Sal 

Pebre

PREPARACIÓ:
Tallar el pollastre en vuitens, en el cas de no comprar-lo
tallat, salpebrem.
Enrossir amb oli d’oliva, fins que agafi color amb una
paella o cassola, retirar una vegada agafi color , en
aquest oli sofregir ceba, all i una branca de canyella, dins
daurar, afegir tomàquet ratllat o triturat, deixar coure.
Afegir el pollastre, remenar per incorporar-hi tots els
ingredients, cobrir amb brou de pollastre si pot ser sinó
agua, deixar coure fins que el pollastre estigui cuit.
Afegir les prunes i pinyons, coure poc temps per barrejar
sabors i provar de gust.

AHHH.... I BON PROFIT...!!!

RECEPTA

POLLASTRE DE NADAL

Apunts:
El pollastre sencer o tallar estableix una diferència de preu. La cocció
és proporcional al tall, és a dir, mida del tall, classe de pollastre (de
pagès, blanc o per exemple pota blava del Prat) o cocció; per exemple
el pollastre es pot acabar de coure al forn no al foc.
Les prunes i pinyons es qüestió personal, poden ser panses en
compte de prunes o orellanes (préssecs secs) o només pinyons
El pollastre també es pot fer sense pell, ni os, seria fer un filet de
contra cuixa, salpebrar-ho, farcir de prunes sense os i pinyons, tancar-
ho sigui lligat amb fil o una malla alimentària i fer la resta del procés
ja esmentat, amb per suposat una cocció més curta.
El sofregit de ceba i all es pot emmascarar de cara als nens, triturant
la ceba amb l’all pelat, cobert d’oli, llavors el sofregit queda net sense
trossos ni problemes per als nens



NOTES PROPIES



INGREDIENTS:

250 gr. Xocolata amb llet

250 gr. Xocolata negra

75 gr. Mantequilla

o margarina

50 gr. d’arròs inflat

Ametlles

Ous

Licor

PREPARACIÓ:
Picar les xocolates, barrejar, posar en un bol,
depositar en una cassola en un bany Maria, amb
l’espai suficient per encabir el bol, anar remenant
fins fondre completament, incorporar la
mantequilla fosa però no calenta.
Una vegada tot incorporat, afegir l’arròs, si es
considera adequat sempre a criteri propi el licor o
els fruits secs, una vegada tot incorporat, posar
en motlles, refredar a temperatura ambient,
refrigerar almenys tres hores, tapat amb paper
film o alumini.
Servir i tallar amb un ganivet ben molat.

AHHH.... I BON PROFIT...!!!

RECEPTA

TORRÓ DE XOCOLATA

Apunts:
Els motlles poden ser de silicona o per exemple un tetra-brik tallat
per la meitat o una sola peça individual com bombons o fem formes
nadalenques.
La xocolata o la barreja és una qüestió personal per exemple tot
xocolata negra sense llet es millor per dietes amb intolerància a la
lactosa.
Els fruits secs es un criteri personal, poden ser ametlles, festucs,
avellanes o blat de moro. El licor a criteri dels adults si es per
vosaltres, pels nens, per regalar o compartir.
Mantequilla o margarina torna a ser un criteri propi, també la
margarina es apte per dietes sense lactosa, es una dada a tenir en
compte.



NOTES PROPIES


