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Paisatges a la cassola
La cuina hauria de ser allò de bo que podem fer amb els aliments
per estar sans i feliços. I això s’aplica als àpats de festa però
també als menjars més quotidians i senzills. Cal fixar-s’hi per petit
i intranscendent que ens sembli l’acte alimentari que preparem.
Cada cop que amanim una ensalada, coguem llegums, bullim
l’arròs, escalivem verdures, fregim patates, fem un suquet amb
fruits del mar, composem un guisat de carn o aviram, hi afegim
la picada, obrim una ampolla, preparem l’esmorzar, tallem embotit
i formatge per berenar, improvisem unes postres o pelem una
fruita hem de recordar que allò ens ho menjarem nosaltres i
aquells que estimem.
No s’hi valen gaires excepcions, si volem que tot ens aprofiti. Per
cuinar calen productes de qualitat, difícilment es pot arribar a
l’excel·lència si no se’n parteix. Els productes amb Denominació
d’Origen Protegida o Indicació Geogràfica Protegida garanteixen
aquesta excel·lència i també la identificació amb un territori de
referència. Són natura, cultura, i patrimoni fets menjar. La cuina
tradicional s’ha construït sobre aquests productes i també les
noves cuines han de basar-s’hi per mirar d’estar una mica sans,
ser mínimament feliços i reconèixer la feina d’aquells que continuen
fent que la cuina sigui el paisatge a la cassola.
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DO P

Arròs del Delta de l’Ebre
Arròs a la cassola
Ingredients
400 g arròs DOP
150 g costella de porc a
trossos petits
1/4 kg pollastre tallat a
trossos petits
200 g musclos
4 escamarlans
2 cebes trinxades
2 grans d’all picats

2 tomàquets madurs ratllats
100 g pèsols
1 1/4 l d’aigua
sal
oli

Per a la Picada
Uns brins de safrà
1 gra d’all
julivert

Elaboració
En una cassola, salteu els escamarlans, i reserveu-los. En el
mateix oli fregiu els trossos de pollastre i la costella fins que
estiguin ben daurats i els retireu.
Tot seguit, feu un sofregit amb la ceba, l’all i el tomàquet.
Quan el sofregit estigui ben fosc reincorporeu-hi els trossos de
carn i remeneu el conjunt. Afegiu-hi l’arròs, barregeu-lo amb el
sofregit remenant un parell de minuts i tireu-hi l’aigua bullent.
Al cap d’un moment afegiu-hi els pèsols i la picada deixatada
amb una mica de caldo de cocció.
Deixeu-ho bullir 15 minuts aproximadament i gairebé al final de
la cocció afegiu-hi els musclos.
Si a mig coure veieu que hi falta aigua, afegiu-n’hi, sempre bullent.

Suggeriments
Segons la temporada, s’hi pot afegir
altres tipus de verdures (mongeta
tendra, carxofes, pebrot, col-i-flor...).
I d’altres ingredients: cargols, sípia,
calamars, cloïsses, rap, bolets,
cansalada... podent arribar a fer un
arròs de mar i muntanya al vostre gust.
Textos: Fundació Alícia.
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Avellana de Reus
Llet d’avellanes amb bou de mar
esqueixat
Ingredients

500 g avellana de Reus DOP
600 ml aigua mineral
1 bou de mar (de 600 g aprox.)
1 llimona
oli d’oliva verge
sal
pebre

Elaboració
Traieu la closca i torreu les avellanes al forn (160º uns 10 min).
Un cop fredes, tritureu-les amb l’aigua mineral formant una pasta,
deixeu-la reposar una nit a la nevera.
Passeu aquesta pasta d’avellanes per una liquadora per extreure
el suc o llet d’avellanes, coleu-la i poseu-la a punt de sal i pebre.
Bulliu el bou de mar en una olla amb força aigua salada durant 5
min. Escorreu-lo i refredeu-lo en aigua i gel per aturar la cocció.
Trenqueu les pinces i les altres potes amb unes tenalles i buideu
la carn de l’interior amb molta cura (us podeu ajudar amb un
escuradents per a les potes petites).
Esmicoleu-la amb els dits tot mirant que no hagi quedat cap
resta de closca.
Amaniu-la amb unes gotes d’oli.
En una copa de còctel petita, poseu dues cullerades de llet
d’avellanes i repartiu el desfilat de bou per sobre. Ratlleu una
mica de pell de llimona ben fina per sobre. Serviu-la ben freda.

Suggeriments
Es pot fer la llet amb les avellanes
crues. La llet d’avellanes tant pot servir
com a postres (se li pot afegir sucre),
com a salsa per acompanyar una
pasta o com un amaniment.

Textos: Fundació Alícia.
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Formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya
Lasanya de formatge amb ruca
i anxoves
Ingredients
250 g formatge DOP tallat a làmines
70 g fulles tendres de ruca
8 filets d’anxova nets
4 tomàquets vermells pelats i sense llavors
oli d’oliva
1/2 manat d’alfàbrega
50 g nous torrades
sal fina
pebre negre mòlt

Elaboració
Disposeu damunt d’un plat calent una làmina de formatge, talleu
i amaniu el tomàquet amb sal, pebre i oli, i repartiu-lo a sobre,
torneu a posar una altra làmina de formatge, després els filets
d’anxova i la ruca amanida amb sal i oli, trossegeu i escampeu
les nous. Torneu a cobrir-ho amb una altra làmina de formatge
i escalfeu-ho al grill fins que fongui lleugerament.
Desfulleu l’alfàbrega i tritureu-la amb una mica d’oli i sal, amaniu
la lasanya amb l’oli d’alfàbrega i pebre negre mòlt.

Suggeriments
Es pot elaborar com un tàrtar de
tomàquet, alfàbrega i anxoves amb
salsa de formatge o amb petites
amanides de formatge i anxoves
acompanyat de melmelada de
tomàquet.

Textos: Fundació Alícia.
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Les Garrigues
Granissat de tomàquet amb oli
DOP Les Garrigues
Ingredients
Oli DOP Les Garrigues
12 tomàquets de pera madurs
puré d’arbequines
sal
pebre negre mòlt
farigola fresca

Elaboració
Deixateu el puré d’arbequines amb una mica d’oli DOP.
Renteu els tomàquets i passeu-los per la liquadora. Salpebreu
la sopa resultant i amaniu-la amb oli DOP abundant. Piqueu una
mica de farigola i afegiu-la a la sopa.
Reserveu una mica de sopa i congeleu la resta en un recipient.
Poseu en una copa, una base de puré d’arbequines. Piqueu el
granissat de tomàquet amb una forquilla i afegiu la sopa que
quedava poc a poc tot barrejant-ho per fer el granissat mes
“cremós”.
Ompliu la copa i poseu unes gotes d’oli DOP per sobre, serviu-ho.

Textos: Fundació Alícia.
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Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya
Bescuit esponjós amb mantega i
cristalls de sal
Ingredients

1 pa de pessic ben esponjós
25 g mantega DOP
100 g compota d’albercocs casolana
100 g sucre
5 g grans cafè trossejats
1 branca canyella
la pela de mitja llimona
unes gotes de rom negre
25 g ametlles filetejades i torrades
cristalls de sal d’Es Trenc

Elaboració
Treure la crosta exterior del pa de pessic i talleu-lo a porcions de
3x3cm. Feu un forat a la part central de cada dau i buideu la
molla.
Arranqueu el bull al sucre, el cafè, la canyella, la llimona i 200 g
d’aigua i deixeu infusionar una nit i després afegiu-hi el rom.
Embeveu el pa de pessic i ompliu el forat del bescuit amb la
compota.
Poseu-lo al plat. Diluïu una mica de compota amb el xarop,
salseu al voltant i escampeu les ametlles.
Amb un pelador feu uns encenalls de mantega just al moment
de servir (el temps just perquè la mantega es temperi) i disposeules per sobre el bescuit, poseu uns cristalls de sal a sobre.

Suggeriments
Es pot fer un sandvitx de mantega
amb la compota i cafè soluble o fent
torrades caramel·litzades amb la
mantega i els albercocs.

Textos: Fundació Alícia.
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Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme
Empedrat de mongetes amb
ventresca de bonítol
Ingredients
600 g mongetes bullides
(reserveu l’aigua de la cocció)
8 tomàquet de pera
150 g ventresca en conserva
8 cebes tendres fines
6 ous de guatlla
puré d’olives negres

porradell
oli d’oliva verge
vinagre
sal
pebre negre

Elaboració
Tritureu la meitat de les mongetes amb aigua fins que quedi una
crema fina. Rectifiqueu-la de sal, pebre i vinagre. Peleu, traieu
les llavors i talleu a quarts els tomàquets. Talleu la ceba ben fina
i bulliu i talleu els ous durs.
Munteu el plat intercalant amb harmonia els ingredients.
Salseu amb la crema de mongetes, l’oli verge i decoreu amb el
porradell.

Suggeriments
Disposant els ingredients en un timbal
per capes i variant-los amb diferents
salaons (moixama, sardina, bacallà..),
amb oueres de peix (salmó, truita), o
altres ingredients com api, pebrot,
llavors de tomàquet, pastanaga.

Textos: Fundació Alícia.
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Oli de l’Empordà
Sardina fumada amb sofregit cru
Ingredients

8 sardines curades i fumades
1 ceba de Figueres petita
2 tomàquets d’amanir
oli DOP de l’Empordà
porradell
sal
pebre negre

Elaboració
Traieu els filets de sardina, tasteu-los de sal i afegiu-ne si cal i
pinteu-los amb oli DOP.
Escaldeu i traieu les llavors als tomàquets i piqueu-los ben fins,
ratlleu la ceba de Figueres.
Piqueu el porradell.
Barregeu el tomàquet i la ceba i amaniu-ho tot amb sal i oli DOP.
Pinteu la base d’un plat amb oli i disposeu els filets de sardina,
poseu el sofregit cru per sobre i escampeu el porradell picat.

Suggeriments
L’amaniment amb oli DOP de
l’Empordà és ideal per a qualsevol
tipus de peix fumat (esturió i anguila
de la vall d’Aran, arengades, salmó,
bacallà..). Es pot aromatitzar l’oli amb
ratlladura de llimona, unes gotes de
soja o diferents pebres mòlts.

Textos: Fundació Alícia.
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Oli de Terra Alta
Amanida de contrastos amb
oli de Terra Alta
Ingredients
2 patates petites, barreja de fulles verdes (enciam vermell,
cabdells, escarola fina, enciam escaroler, créixens, espinac, fulla
de roure) 8 espàrrecs verds, 4 tomàquets pelats i sense llavors,
4 cebes tendres fines, 4 alls tendres, 1 pastanaga,1 carbassó,
50 g col-i-flor, 50 g bròquil, 25 g mongeta tendra fina, pèsols,
50 g llegum cuit (cigrons, llenties, mongetes de Santa Pau), 1
terrina petita de flors comestibles, fulles aromàtiques (alfàbrega,
menta, coriandre, estragó, cerfull), 50 g gerds, 10 g avellanes i
ametlles, torrades i pelades, cristalls de sal d’Es Trenc, oli DOP
de Terra Alta, unes gotes de vinagre balsàmic.

Elaboració
Confiteu les patates i talleu-les. Feu petits brots de col-i-flor i
bròquil i escaldeu-los al punt amb aigua i sal, feu el mateix amb
els espàrrecs, la mongeta verda, els pèsols, els alls tendres i les
cebes. Bulliu el carbassó i la pastanaga al dente i talleu-los a
làmines fines.
Netegeu els enciams i les fulles verdes.
Munteu l’amanida amb les verdures i els enciams, disposeu la
resta pel marge i intercalant-ho pel mig, decoreu-ho amb les
flors i fulles aromàtiques.
Amaniu-ho amb la sal, el vinagre i un bon raig d’oli DOP.

Textos: Fundació Alícia.
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Oli del Baix Ebre-Montsià
Cap de vedella amb vinagreta d’oli
Ingredients

600 g. de cap de vedella cuit
oli DOP del Baix Ebre-Montsià
Mostassa en gra
Vinagre de xerès
Sal
Pebre negre mòlt
2 cebes tendres
1 pebrot verd
4 tomàquets verds
2 pastanagues

Elaboració
Talleu el cap de vedella a daus petits i deixeu-lo macerar amb
el vinagre durant mitja hora.
Renteu i piqueu les verdures ben petites, salpebreu-les i ho
barregeu tot amb l’oli DOP del Baix Ebre-Montsià.
Deixateu la mostassa amb una mica d’oli i feu una vinagreta.
Barregeu les verdures amb el cap de vedella, saleu-lo i amaniuho tot amb la vinagreta.
Serviu-ho ben fred.

Suggeriments
Es poden tallar fines làmines de cap
de vedella amb la màquina de tallar
embotits, salar-les i regar amb un bon
raig d’oli DOP del Baix Ebre-Montsià.

Textos: Fundació Alícia.
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perade
Consell Regulador
de la Denominació
d’Origen Protegida

Pera de Lleida
Ànec amb peres
Ingredients
1 ànec trossejat, 4 peres de Lleida DOP, 2 cebes tallades a
daus, 2 porros tallats a rodanxes petites, 2 pastanagues tallades
a rodanxes petites, 2 tomàquets pelats i tallats a daus, un manat
d’herbes (canyella, llorer, farigola, romaní, sajolida), 1 copa de
brandi, farina, oli, sal, pebre, aigua.

Per a la Picada
2 alls
un grapadet d’ametlles
2 galetes o carquinyolis

Elaboració
Enrossiu l’ànec salpebrat amb en cassola amb una mica d’oli,
retireu el greix sobrant i reserveu a part l’ànec.
A la mateixa cassola, afegiu les cebes, les pastanagues i els
porros, i quan estigui tot ben enrossit poseu-hi el tomàquet.
Un cop tot ben sofregit, flamegeu-ho amb el brandi i deixeu-ho
reduir.
Torneu a posar l’ànec a la cassola, mulleu-ho amb l’aigua fins
que ho cobreixi tot i poseu-hi el manat d’herbes aromàtiques.
Peleu les peres, talleu-les a quarts, enfarineu-les i fregiu-les volta
i volta.
Afegiu les peres a la cassola quan l’ànec s’hagi entendrit i deixeu
coure el conjunt una estona a foc suau.
Quan faltin 10 minuts per acabar la cocció poseu-ho a punt de
sal i afegiu-hi la picada.
Serviu-ho en una plata ben calenta, l’ànec al mig i les peres al
voltant, i regueu-ho amb la salsa.

Suggeriments
Es poden caramel·litzar les peres, tot
tallant-les a làmines i embolicant una
cuixa de confit d’ànec.
La combinació de puré i dauets de
pera crua, pot ser una guarnició molt
encertada per a un magret a la planxa.

Textos: Fundació Alícia.
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Oli Siurana
Pa amb oli Siurana, xocolata i avellanes

Ingredients
4 llesques de pa de pagès
Oli DOP Siurana
50 g avellanes DOP de Reus torrades i pelades
100 g xocolata negra
sal en escates

Elaboració
Suqueu les llesques amb oli, esmicoleu les avellanes, disposeu
la xocolata ratllada per sobre i les avellanes. Escampeu unes
escames de sal per sobre.

Suggeriments
Es pot usar xocolata d’avellanes, o
barrejar l’oli DOP amb cacau amb pols
i amanir la llesca de pa un cop
elaborada. Es podria treure la molla
del pa i fer-la a bocins, torrar-la i ajuntar
amb la resta d’ingredients i menjars’ho tot barrejat.

Textos: Fundació Alícia.
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IGP

Calçot de Valls
Calçots escalivats amb romesco i
anxoves
Ingredients
24 calçots IGP
3 tomàquets madurs
12 filets d’anxova dessalats
8 llesques de pa ben fines
oli d’oliva verge
julivert picat
sal i pebre

Per al romesco
mitja cabeça d’alls escalivats
6 tomàquets escalivats
2 pebrots de romesco escaldats
1/2 culleradeta de pebre
vermell dolç
15 g d’ametlles torrades
15 g d’avellanes torrades
vinagre
oli

Elaboració
Escaliveu els calçots a la graella o al forn i després talleu les
arrels, traieu la primera fulla i retireu la part més verda. Reservar.
Escaldeu els tomàquets, peleu-los, buideu l’interior i talleu-los
a quarts.
Torreu el pa al forn. Reserveu-lo.
Per al romesco:
Poseu en una batedora els tomàquets sense pell ni llavors, els
alls pelats, la polpa dels pebrots, els fruits secs torrats i el pebre
vermell. Tritureu-ho tot i aneu-hi incorporant l’oli, el vinagre, la
sal i el pebre.
Combineu els grills de tomàquet amb els calçots i els filets
d’anxova, salsar amb el romesco i unes gotes d’oli d’oliva. Poseu
el pa torrat a sobre i tireu una mica de julivert picat per sobre.

Suggeriments
Es poden fer uns “entrepans” de
calçots amb anxova, pernil o moixama.
Podem variar el plat, posant els
ingredients del romesco per separat
(fruita seca trossejada, saltat de
tomàquet i nyora, puré d’alls amb oli).

Textos: Fundació Alícia.
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Clementines de les Terres de l’Ebre
Suc, grills i pell de Clementines
confitada amb menta fresca
Ingredients
8 clementines IGP
1 iogurt natural
1/2 manat de menta fresca
50 g sucre

Elaboració
Per a fer la pell confitada: preneu 2 clementines, peleu-les, i traieu
la part interior blanca de les pells amb un ganivet ben esmolat, tot
seguit, talleu les pells en juliana ben fina. Blanquegeu-les en aigua
freda 3 vegades per treure l’amargor. Amb la polpa, espremeu el
suc i poseu-lo en un cassó, amb les pells, el sucre i deixeu confitar
molt lentament fins que formi un xarop. Reserveu-la.

Suggeriments
Es pot combinar també amb farigola,
gingebre, pebre rosa...

Mentrestant peleu 4 clementines, extraieu els grills i peleu-los.
Reservar.
Amb 2 clementines més, feu un suc i deixeu-lo refredar a la nevera.
Desfulleu la menta i picar-la ben petita, barrejar amb el suc.
Finalment poseu els grills intercalant-los amb el iogurt, una mica
de pell confitada a sobre i servir amb el suc ben fred.
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Textos: Fundació Alícia.

IGP

Llonganissa de Vic
Torrada de llavors de tomàquet i
llonganissa IGP amb oli
DOP de l’Empordà
Ingredients
Llonganissa IGP
pa de coca ben fi i llarg
8 tomàquets d’amanida al punt
oli d’oliva DOP de l’Empordà
sal d’Es Trenc

Elaboració
Talleu el pa de coca d’uns 4 cm d’ample i torreu-lo al forn. Talleu
les bases per dalt i baix del tomàquet i feu una incisió de dalt a
baix, aneu obrint la polpa amb els dits i amb un ganivet ben esmolat,
aneu extraient les llavors senceres del tomàquet per la base,
procurant que quedin senceres.
Talleu la llonganissa IGP a làmines el més fines possibles.
Disposeu a sobre el pa de coca les llavors de tomàquet, saleu-les.
Intercaleu per sobre i els costats els encenalls de llonganissa,
amaniu-ho tot plegat amb un bon raig d’oli d’oliva DOP i serviuho al moment.

Suggeriments
Es podria variar menjant
alternativament la llonganissa amb els
cruixents de pa i tomàquet a part.

Textos: Fundació Alícia.

59

IGP

Patates de Prades
Patates, bacallà, ceba i allioli
Ingredients
1 kg de patates a rodanxes gruixudes
2 cebes tallades a la juliana
400 g de bacallà dessalat
1 fulla de llor
aigua
allioli negat
julivert

Elaboració
Feu bullir en una cassola les patates, la ceba i la fulla de llorer, amb
l’aigua justa per cobrir-les.
Al cap d’una estona hi afegiu el bacallà a trossos o esqueixat.
Serviu-ho en un plat fondo, amb el brou de la cocció i amanit amb
una cullerada d’allioli negat amb julivert.

Suggeriments
Ens permet fer una patata cuita al forn
i farcida de bacallà i ceba o una copa
amb bacallà i ceba confitada al fons,
coronat d’escuma de patata.

Textos: Fundació Alícia.
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Pollastre i Capó del Prat
Pollastre amb prunes i pinyons
Ingredients

1 pollastre IGP trossejat
150 g prunes seques
100 g pinyons
100 g orellanes seques
50 g panses
2 cebes trinxades
1 cabeça d’alls
1 branca de canyella
1 copa de brandi
Farigola

1 fulla de llorer
oli
llard
sal
pebre
aigua

Elaboració
Salpebreu el pollastre i enrossiu-lo en una cassola amb l’oli, el llard
i la branca de canyella.
Afegiu-hi les cebes, la fulla de llorer i la cabeça d’alls, i deixeu que
es vagi rossejant tot junt.
Tireu-hi el brandi, flamegeu-lo, deixeu-lo reduir i poseu-hi la farigola.
Tapeu la cassola i deixeu-ho coure a foc suau, tot afegint-hi una
mica d’aigua de tant en tant.
15 minuts abans d’apagar el foc afegiu-hi les prunes, panses i
orellanes (prèviament trossejades i remullades) i els pinyons.

Suggeriments
Es poden fer unes broquetes de
pollastre amb prunes i amb la salsa
de pinyons i herbes. També es pot
farcir el pit de pollastre amb la guarnició
o desossant les cuixes donant-li forma
de xupa-xup.

Textos: Fundació Alícia.
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IGP

Poma de Girona
Poma farcida de crema
Ingredients
4 pomes
100 g sucre
1 branca de canyella
1 got de moscatell
1 pela de llimona
aigua

Per a la crema:
250 ml llet
1/2 branca de canyella
1 trosset de pell de llimona
50 g sucre
2 rovells
10 g midó del blat de moro

Elaboració
Per a la crema:
Infusioneu la llet amb la canyella i la llimona. En un bol barregeu
els rovells d’ou amb el sucre. Afegiu la llet colada amb el midó
dissolt.
Poseu la barreja al foc, remeneu-la sense parar amb el batedor
fins que arrenqui el bull i traieu-la tot seguit. Reserveu-la a la nevera
fins que refredi.
Netegeu les pomes i buideu-ne el cor.
Poseu-les en una safata de forn i empolseu-les de sucre per sobre.
Ruixeu-les amb el moscatell, i afegiu-hi la branca de canyella i la
pell de llimona.
Poseu-les al forn a 170º fins que estiguin toves.
Farciu les pomes de la crema i caramel·litzeu amb sucre la part
superior abans de servir.
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Suggeriments
Es pot fer un carpaccio de poma (crua
o cuita) i cobrir-la d’una fina capa de
crema cremada.
Grills de poma caramel·litzada amb
mel i amb una salsa de crema
catalana.

Textos: Fundació Alícia.

IGP

Torró d’Agramunt
Nata amb torró i gerds

Ingredients
400 g nata fresca 35%mg
150 g torró IGP
300 g maduixes senceres
150 g sucre
125 g gerds frescos
1 llimona

Elaboració
Renteu i traieu el verd a les maduixes. Congeleu-les.
Amb un batedor munteu la nata ben freda. Poseu en un recipient
les maduixes junt amb el sucre durant 30 minuts al microones a
temperatura molt suau, aneu remenant constantment fins que
vagin traient el suc i vagi formant un xarop de maduixes.
Trossegeu el torró grollerament.
Disposeu 1 cullerada de suc de maduixa al fons del plat, afegiu 4
cullerades de nata a sobre, cobriu-la del torró trossejat, poseu al
voltant els gerds i ratlleu una mica de pell de llimona pel damunt.

Suggeriments
Es podria elaborar una escuma de
torró amb els fruits vermells i inclús
congelant la crema de torró com un
bescuit gelat.

Textos: Fundació Alícia.
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IGP

Vedella dels Pirineus Catalans
Farcells de carpaccio de vedella amb
formatge i oli d’oliva
Ingredients

180 g filet de vedella IGP
75 g barreja d’enciams
2 carxofes grans
25 g panses
125 g formatge curat trossejat
100 g nata líquida
1 llimona
oli oliva verge

cerfull
sal
pebre negre mòlt

Elaboració
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Poliu el filet i congeleu-lo, després talleu-lo a làmines ben fines.
Peleu i traieu els cors de carxofa i talleu-los a làmines. Remulleu
les panses en aigua tèbia.
Talleu a bastonets 50 g del formatge curat.
Arranqueu el bull a la nata, tireu el formatge, remeneu i manteniuho en calent fins que s’hagi fos del tot. Coleu i deixeu refredar la
crema obtinguda. Netegeu els enciams i els talleu a trossos no
molt grossos.
Disposeu les làmines de carpaccio en una safata i poseu una mica
d’enciams, làmines de carxofa i bastonets de formatge, emboliqueuho com si fossin turbants.
Remeneu sense que lligui la crema de formatge amb l’oli, unes
gotes de suc de llimona, sal i pebre.
Poseu els farcells en un plat, salpebreu-los i salseu amb l’amaniment
de formatge i les panses.

Suggeriments
Aquest plat ens dóna una àmplia
varietat d’acompanyaments per a la
carn (bolets confitats, tomàquet, blat
de moro, coco fresc, brots de soja...)
i com a olis aromàtics (orenga canyella,
taronja...)

Textos: Fundació Alícia.

índex
IGP I DOP, els sabors del paisatge

2

Definicions

4

DOP ARRÒS DEL DELTA DE L’EBRE

6

DOP AVELLANA DE REUS
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8

DOP FORMATGE DE L’ALT URGELL I LA CERDANYA

10

DOP LES GARRIGUES

12

DOP MANTEGA DE L’ALT URGELL I LA CERDANYA

14

DOP MONGETA O FESOL DEL GANXET VALLÈS-MARESME

16

DOP OLI DE L’EMPORDÀ

18

DOP OLI DE TERRA ALTA

20

DOP OLI DEL BAIX EBRE-MONTSIÀ

22

DOP PERA DE LLEIDA

24

DOP SIURANA

26

IGP CALÇOT DE VALLS

28

IGP CLEMENTINES DE LES TERRES DE L’EBRE

30

IGP LLONGANISSA DE VIC

32

IGP PATATES DE PRADES

34

IGP POLLASTRE I CAPÓ DEL PRAT

36

IGP POMA DE GIRONA

38

IGP TORRÓ D’AGRAMUNT

40

IGP VEDELLA DELS PIRINEUS CATALANS

42

índex
Paisatges a la cassola

44

DOP ARRÒS DEL DELTA DE L’EBRE Arròs a la cassola

46

DOP AVELLANA DE REUS Llet d’avellanes amb bou de mar esqueixat

47

DOP FORMATGE DE L’ALT URGELL I LA CERDANYA Lasanya de formatge amb ruca i anxoves

48

DOP LES GARRIGUES Granissat de tomàquet amb oli DOP Les Garrigues

49

DOP MANTEGA DE L’ALT URGELL I LA CERDANYA Bescuit esponjós amb mantega i cristalls de sal

50

DOP MONGETA O FESOL DEL GANXET VALLÈS-MARESME
Empedrat de mongetes amb ventresca de bonítol

51

DOP OLI DE L’EMPORDÀ Sardina fumada amb sofregit cru

52

DOP OLI DE TERRA ALTA Amanida de contrastos amb oli DOP de Terra Alta

53

DOP OLI DEL BAIX EBRE-MONTSIÀ Cap de vedella amb vinagreta d’oli del Baix Ebre-Montsià

54

DOP PERA DE LLEIDA Ànec amb peres

55

DOP SIURANA Pa amb oli DOP Siurana, xocolata i avellanes

56

IGP CALÇOT DE VALLS Calçots escalivats amb romesco i anxoves

57

IGP CLEMENTINES DE LES TERRES DE L’EBRE Suc, grills i pell de mandarina confitada
amb menta fresca

58

IGP LLONGANISSA DE VIC Torrada de llavors de tomàquet i llonganissa IGP
amb oli DOP de l’Empordà

59

IGP PATATES DE PRADES Patates, bacallà, ceba i allioli

60

IGP POLLASTRE I CAPÓ DEL PRAT Pollastre amb prunes i pinyons

61

IGP POMA DE GIRONA Poma farcida de crema

62

IGP TORRÓ D’AGRAMUNT Nata amb torró i gerds

63

IGP VEDELLA DELS PIRINEUS CATALANS Farcells de carpacció de vedella amb formatge i oli d’oliva 64
67

© 2008 Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
www.gencat.cat/dar
D.L.:
Fotògraf Productes: Josep Maria Fabregà
Textos receptes: Fundació Alícia
Fotògraf receptes: Francesc Guillamet
Disseny i maquetació: Flotats, imatge i comunicació
www.flotatsbcn.com

