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SOPA DE NOPAL 
El Nopal és una planta originària de Mèxic que pertany a la família de les cactàcies, de talls 

formats per una sèrie de paletes cactàcies cobertes d’espines, que tenen com a fruit la tuna. 

S’utilitzen les fulles (pencas) més tendres quan tenen de 10 a 20 cm de llarg i uns 10 cm a la 

part més ampla. Els talls d’aquesta planta constitueixen una deliciosa verdura que acompanya 

a una gran varietat de plats mexicans,quan es consumeix ajuda a la digestió ja que és molt rica 

en fibres naturals. 

                                                                                                                                   

INGREDIENTS 

4 manyacs de nopales a trossets 

½ cullerada d’oli 

1 dent petita d’all 

2 cebetes cambray picades finament 

3 tasses de caldo de pollastre (treure 

el greix del pollastre) 

8 fulles d’espinacs nets i a tires 

1 culleradeta de coriandre picat                                                                          

Formatge fresc a cubs per servir la 

sopa                                                                      

Sal al gust 

 

PREPARACIÓ  

Posar a coure els nopales en una tassa d’aigua amb ceba, all, coriandre i sal. Cobrir l’olla i 

quan comencen a bullir deixar-los durant 15 o 20 minuts a foc baix. Un cop cuits s’escorren i es 

deixen refredar.  

Mentrestant es sofregeix la ceba i l’all amb poc oli, i després s’afegeix el caldo i els nopales. Es 

deixa bullir 10 minuts.   

Posteriorment moldre els espinacs a la liquadora amb el coriandre i una mica de caldo, i 

abocar-ho a la sopa. Deixar-ho uns altres 5 minuts al foc. Finalment, per servir, s’afegeixen els 

cubs de formatge fresc. 

 

 

 



POZOLE 
El pozole  (del náhuatl pozolli, 'espumoso', de pozol 'espuma', o del cahíta posoli 'coure blat de 

moro') és un plat de Mèxic. És una sopa de grans d’un tipus especial de blat de moro anomenat 

cacahuazintle, a la qual se li agrega sal, carn de porc o pollastre durant la cocció; així com una 

sèrie d’altres ingredients al moment de servir-se. 

 

INGREDIENTS 

6 tasses de blat de moro pozolero (de gra 

gran, en llauna a les botigues de menjar 

llatinoamericà) 

6 trossos de cap de porc  

6 trossos de carn de porc  

3 potes de porc  

8 chiles guajillos secs  

1 cap d’all  

1 ceba  

2 fulles de llorer   

Sal 

 

 

PREPARACIÓ 

Es cou el blat de moro amb ceba i l’all. Un cop el blat de moro està una mica tou s’afegeixen 

les carns i es continua la cocció tot junt. Quan les carns ja estan cuites es treuen i es tallen a 

rodanxes. Els chiles es remullen, es trituren i s’afegeixen al caldo. Amb els grans de blat de 

moro i les fulles de llorer, es torna a bullir tot plegat novament durant uns minuts. 

 

Complements del Pozole  

1 enciam trossejat  

4 raves a rodanxes  

2 cebes picades  

6 llimones  

Orenga  

Chile piquín 

 

Es serveixen els grans de pozole amb una mica de caldo i carn, i se li afegeix l’enciam, la ceba, 

l’orenga, els raves, el chile i unes gotes de llimona. Es serveix calent i es pot acompanyar amb 

tortillas o torrades. 

 



CHILAQUILES DE POLLO 
 

Tradició mestissa de Mèxic amb moltíssimes varietats en funció del tipus de chiles, formatge i 

blat de moro. 

 

INGREDIENTS 

12 tortillas de blat de moro  

1 pollastre cuit, sense ossos i tallat a tires  

2 gots del caldo del pollastre 

Salsa verda o vermella  (a continuació s’explica com 

s’ha de fer) 

1 manoll de coriandre fresc  

1 culleradeta d’orenga 

4 dents d’all 

 

                   300 g de formatge Cheddar  

                   100 g de parmesà 

                   1 got de nata per cuinar 

                   3 cebetes 

                    Chiles 

                    Oli, sal i coriandre 

 

PREPARACIÓ  

1r pas:  Es tallen les tortillas a tires, i es col·loquen a la safata del forn a 200º C (el forn s’ha 

d’escalfar abans durant 25 minuts). Es posen les tires de pollastre en un pot de fang de mida 

mitjana. Es trituren els alls i es pica el coriandre. 

  

2n pas:  Es tiren els alls i el coriandre sobre la carn juntament amb el comí, l’orenga, la meitat 

de la salsa i una capa de formatge Cheddar rallat. I es posa una altra capa igual fins que 

s’acaben els ingredients. Finalment es cobreix amb les tires de tortilla.  

 

3r pas:   

Es tira el caldo per sobre.  S’acaba de ratllar el formatge Cheddar sobre les tortillas i s’afegeix 

el parmesà ratllat. Es posa dins del forn precalentat a 200º C uns 20 minuts, fins que el 

formatge quedi daurat. Se serveix amb la nata muntada en un bol, les cebetes picades en un 

altre i els chiles escorreguts per acompanyar.  

 

 

 



Variants dels Chilaquiles de pollo : 

Es poden utilitzar altres tipus de formatge: manxec , mozzarella, etc. (que es fonguin bé) i es 

poden servir amb ous remenats i chiles torrats.  

 

Ingredients per a la recepta de salsa verda o verme lla  (6 persones):  

8 tomàquets (verds per a la salsa verda i vermells per a la salsa vermella) 

1 ceba  

5 dents d’all 

1 bitxo verd fresc 

1 culleradeta de comí molt 

1 pessic de farigola 

1 pessic de romaní 

1/2 got de caldo de verdures  

Sal 

 

Passos 

1r pas:  

Es renten els tomàquets i el bitxo. Es talla la ceba per la meitat, sense pelar. Es desfan els 

caps dels alls però sense pelar les dents. En una paella fonda es cuinen (sense oli) els alls, la 

ceba, els tomàquets sense trossejar i el bitxo, fins que quedin ben daurats.  

 

2n pas:  

Es deixa refredar i es col·loca a la batedora juntament amb el caldo de verdures fins a obtenir 

un puré. S’afegeix el comí, el romaní i l’orenga al puré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TINGA POBLANA 
Plat tradicional de la regió de Poblana. 

 
  INGREDIENTS 

   2 pits de pollastre  

   4 cebes a rodanxes  

   1 llauna de chile chipotle adobat  

   2 tomàquets picats  

   All triturat  

   Tortillas  

    

 

 

 

PREPARACIÓ 

Es sofregeix la ceba i l’all. Es remou amb el pollastre i s’afegeix el tomàquet i els chipotles. 

 

Quan el tomàquet canvia de color, s’aboca el puré de tomàquet i es deixa cuinar a foc baix, fins 

que els líquids s’evaporen. Es tira la sal i el pebre al gust.  

 

Per servir, posar-ho tot en una plata, repartir el formatge i adornar-ho amb els anells de ceba i 

les fulles d’enciam. 

 

Servir-ho amb tortillas de blat de moro.  

 

 

 

 

 

 

 

 



COCHINITA PIBIL 
 

La cochinita pibil  és un plat de Mèxic, originari de la regió sud-est del país (Yucatán, 

Campeche, Quintana Roo), basat en carn de porc adobada en “achiote”, enroscada en fulla de 

plàtan i cuita dins d’un forn de terra. S’acompanya amb ceba cuita a la taronja agria i 

generalment amb “tortas” i “tacos” i amb un “chile habanero” molt comú de la regió. 

 

INGREDIENTS 

1 kg de carn de porc esmicolada 

¾ got suc de taronja 

5 dents d’all 

½ tassa d’achiote (l’achiote és un condiment 

mexicà, de color vermell, que podeu trobar a 

les botigues de menjar llatinoamericà) 

4 fulles de llorer 

1 culleradeta de comí en gra 

¼ de culleradeta de canyella 

1 culleradeta de farigola 

¼ de culleradeta d’orenga 

½ culleradeta de sal 

1 culleradeta de pebre negre 

3 tomàquets 

1 ceba 

Paper d’alumini 

1 ceba morada 

 

 

PREPARACIÓ 

Barrejar en un bol amb una forquilla els següents ingredients: l’achiote, l’all, el suc de taronja, 

les fulles de llorer, el comí, la canyella, la farigola, l’orenga, la sal i el pebre negre.  

Esmicolar la carn de porc o tallar-la en trossos de 3-4 cm.  

Afegir la primera barreja d’ingredients a la carn de porc i deixar marinar a temperatura ambient 

com a mínim durant 4 hores.  

Tallar la ceba i els tomàquets a quadres i sofregir-los fins que la ceba estigui rossa. 

Preescalfar el forn a 150 °C.   



En una plata tipus “pirex”, es posa paper d’alumini al fons i s’hi aboca la carn adobada amb el 

seu suc, la ceba i els tomàquets sofregits. Es tapa tot amb una altra capa de paper alumini, que 

quedi tan hermètic com sigui possible i es deixa coure tot al forn durant 2 hores o fins que la 

carn estigui ben feta.  

Quan es treu del forn, s’ha de deixar reposar 10 minuts abans de servir.  

La ceba morada es talla en rodanxes molt primes i es posen a sobre del guisat.  

Se sol acompanyar amb arròs blanc i es menja amb les típiques tortillas de blat de moro. Si sou 

molt amants del picant, el chile que acompanya aquest plat és el més picant de tots: el chile 

havanero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEVICHE DE PEIX 
Ceviche  és el nom de diversos plats a base de peix o mariscs frescos, que formen part de la 

gastronomia de diferents països d’Amèrica Llatina de la costa de l’Oceà Pacífic, tals com Perú, 

Equador, Xile, Panamà, Mèxic, Colòmbia, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. 

      INGREDIENTS  

       1 kg de peix serra o qualsevol  

       tipus de peix blanc com ara  

       l’halibut 

       1 kg de llimones  

       1 cogombre 

       1 pastanaga 

       2 tomàquets 

       2 alvocats 

       ½ ceba picada a quadrets petits  

       Coriandre: al gust 

       Sal: al gust 

       Pebre negra: al gust 

 

PREPARACIÓ  

Tallar el peix a daus i posar-hi sal i pebre.  

 

Esprémer les llimones i amb el suc cobrir el peix i deixar reposar durant una hora.  

 

Picar finament el coriandre. Tallar a daus petits el cogombre, els tomàquets, els alvocats, la 

ceba i ratllar la pastanaga. 

Després d’una hora marinant el peix amb la llimona, es retira el suc i s’afegeixen les verdures 

picades. S’hi posa sal i pebre al gust i llestos! 

 

Se sol acompanyar de galetes salades o tostadas, és a dir, tortillas torrades. 

 

S’hi poden afegir gambetes, pop i d’altres mariscs. 

 

 

 

 

 

PAN DE MUERTO 



 

El pan de muerto  es un tipo especial de pan que se prepara en México. No es un pan de 

consumo cotidiano (aunque se prepara desde julio), puesto que está asociado íntimamente a la 

celebración de la festividad conocida como Día de Muertos, festividad que puede durar desde 

un día hasta una semana, dependiendo de la región mexicana en cuestión. La difusión del pan 

de muerto está especialmente concentrada en el centro y sur de la República Mexicana, donde 

el Día de Muertos es celebrado con mayor intensidad. 

 

Ingredients 

2 tasses de farina de blat (280 g) 

1 tassa + 1/4 de sucre (300 g aprox.) 

1/2 tassa de margarina o 125g de mantega 

1/3 de tassa (100g) de mantega vegetal 

3 ous i 7 rovells d’ou 

8 cullerades soperes d’aigua tíbia (1/3 de tassa) 

3 cullerades soperes de te de tarongina (ja preparat) 

2 cullerades de te d’anís (ja preparat) 

3 cullerades soperes de mantega vegetal (per greixar el pa i la plata)  

20 g de llevat en pols (dues cullerades soperes aprox.)  

La ratlladura de la pell d’una taronja 

1/4 de cullerada cafetera de sal  

Preparació   

1r pas   



En un recipient de plàstic es dissol el llevat en aigua tíbia i s’afegeix la farina necessària per 

formar una pasta d’aproximadament 15 cullerades soperes.  

Es fa una bola amb la pasta i es deixa fermentar a prop d’una font de calor fins que es dupliqui 

de mida (més o menys entre mitja hora i una hora i mitja).  

2n pas   

Sobre una superfície plana, es tira la farina amb l’ajuda d’un colador, tot reservant-ne una 

cullerada sopera. Es fa un forat al centre i poc a poc s’afegeixen 15 cullerades de sucre, la sal, 

2 ous sencers, els 7 rovells d’ou, el te de tarongina, el te d’anís, la ratlladura de taronja, la 

mantega i la margarina.  

3r pas  

Amb les mans netes, s’amassa durant 20 minuts, prenent la massa dels extrems i portant-la al 

centre. A aquesta massa s’afegeix la massa fermentada del primer pas i se segueix amassant 

(es forma una bola allargada i es pren un dels seus extrems i es donen cops sobre la taula amb 

la resta de massa, com si fos un martell. Llavors s’ajunta l’extrem al que se li ha donat cops 

amb el que es té a la mà i es torna a donar cops. Es repeteix aquest procés quatre vegades 

fins que es formen bombolles, la massa s’ha de sentir com si fos de plàstic i es desprèn 

fàcilment de la taula)  

4t pas  

Es forma una bola amb la massa, s’unta amb una mica de mantega vegetal i es col·loca dins de 

la cassola, després es cobreix amb un drap humit i es deixa reposar en un lloc tebi fins que es 

dupliqui de volum (dues hores i mitja). 

5è pas   

Passat el temps, es torna a amassar lleugerament i s’aparten dues tasses de la massa per 

formar els ossos i la bola de dalt.  

6è pas   

Es col·loca la massa sobre la plata untada amb mantega vegetal i se li dóna forma ovalada. 

Durant 30 minuts, es deixa reposar al costat dels ossos i la bola.  

7è pas  

Un cop ha passat la mitja hora, es bat l’ou que queda amb la forquilla, i amb aquest s’enganxen 

la bola i els óssos. S’escalfa el forn a 200 °C dur ant uns 15 minuts, i després es deixa coure 



durant 15 minuts a la mateixa temperatura, després es redueix a 170 °C i es deixa al forn fins 

que s’acaba de coure (aproximadament 10 minuts més).  

8è pas  

Per envernissar es barreja en un pot la culleradeta de farina que s’ha reservat en el primer pas, 

juntament amb la cullerada sopera de sucre i dues tasses d’aigua; es posa al foc per fer com 

un xarop. Un cop s’ha refredat, s’envernissa el pa i es posa sucre al damunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHONGOS ZAMORANOS 
 

Los chongos zamoranos  es un postre de leche de la gastronomía de México. Su origen se 

atribuye a los conventos de la época virreinal, en la ciudad de Zamora de Hidalgo, Michoacán. 

 



 

Ingredients   

8 tasses de llet 

1 tassa de sucre  

1 pastilla de quallar  

4 tires de canyella 

El suc de dues llimones  

Preparació   

Es posa la llet a foc lent sense que bulli, i se li afegeix la pastilla de quallar dissolta en una mica 

de llet. Es cou durant 1/2 hora i s’afegeix el suc d’una llimona. Quan la llet està ben quallada, 

es claven les tires de canyella a la superfície i es tira una mica de sucre per sobre sense 

remoure. Se segueix coent a foc baix durant 2 hores aproximadament. Es retira del foc fins que 

s’hagi consumit el líquid que envoltava els trossos de llet quallada (la llet mai ha de bullir). 

AIGUA D’HORXATA 

Una bonita tradición de las familias mexicanas es preparar agua de sabor para refrescarse en 

las épocas de calor y para acompañar los alimentos en la comida. 

Toda fruta puede terminar convertida en ingrediente para agua. Así tenemos agua de limón, de 

piña, de tamarindo, de mango, de naranja, de papaya, de lima, de chía (la chía es una semilla 

parecida al alpiste), de toronja, de sandía, de tuna, de lichi, de pitaya, de chocolate (véase el 



posh de Chiapas), de fresa, de frambuesa, de uva, de coco, de manzana, de melón... 

¡Fiuuuuu!. Hay aguas de sabor como frutas disponibles. 

INGREDIENTS 

300 grams d’arròs  

Canyella en branca  

1 llauna de 397 grams de llet condensada  

1 llauna de 410 grams de llet en pols   

1 litre de llet  

Sucre 

10 mil·lilitres de vainilla líquida  

PREPARACIÓ 

En una cassola es posa aigua a escalfar. Quan l’aigua comença a bullir es treu del foc. En 

aquesta aigua s’hi posa l’arròs cru. I aquest ha d’estar en remull durant 20 minuts. Després 

s’escorre l’arròs. 

De nou en una cassola al foc es posa aigua i l’arròs remullat. L’arròs s’ha de coure fins que 

estigui suau.  

En una altra cassola es posen a bullir 250ml d’aigua amb les branques de canyella. L’aigua ha 

de quedar de color vermellós. Al final s’obté un te de canyella.  

El te de canyella s’ha de colar per treure-li les branques de canyella. 

Posar a la liquadora 300 grams de l’arròs cuit, els 250 ml de te de canyella i mig litre d’aigua. El 

resultat és el xarop per fer l’aigua d’orxata. I rendeix per a 4 litres d’aigua.  

Finalment, s’aboca en una gerra:   

• 500 ml de llet  

• 1/2 llauna de llet condensada  

• 1/2 llauna de llet en pols  

• 2 litres d’aigua  

• 10 mil·lilitres de vainilla líquida  

• Sucre (al gust)   

• Xarop d’orxata (al gust)  

Es remou per barrejar els ingredients. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATOLE CHAMPURRADO 
 

El atole  es una bebida tradicional mexicana la cual generalmente se compone de coco, 

guayaba, cacahuate o maíz, leche y azúcar. El atole  es muy popular en México: esta bebida es 

mayormente consumida en el día los muertos , navidad o día de los reyes magos. El atole  es 

usualmente acompañado de tamales .   

 

INGREDIENTS 

 

1’5 litres de llet 

1/4 de quilo de massa 

1 tassa de sucre 

1 tira de canyella 

1 teula de xocolata 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓ 

Es posa a bullir la llet amb la canyella.  



La massa es barreja amb una mica d’aigua i després es cola, de seguida se li afegeix la llet 

calenta, la xocolata i el sucre sense deixar de remoure perquè no s’enganxi. Es deixa bullir 

sense deixar de remoure-ho.  

(També es pot utilitzar aigua en comptes de llet)  


