
ARGENTINA 

ALFAJORES DE DULCE DE LECHE 

INGREDIENTS 

300 grams de farina  

200 grams de fècula de blat de moro  

2 culleradetes de farina per  fornejar  

200 grams de mantega  

150 grams de sucre  

3 rovells d’ou  

                                                                              1 culleradeta de vainilla  

                                                            1 culleradeta de pela de llimona ratllada   

                                                          Dulce de leche per omplir la quantitat necessària  

                                                          Coco ratllat en quantitat necessària 

PREPARACIÓ 

D’una banda, tamisar la farina, la fècula de blat de moro i el llevat. Es fa amb un tamís (semblant a un 

colador però especial per aquest tipus de productes). 

En un bol a part, batre la mantega amb el sucre. Afegir els rovells d’ou i barrejar-ho fins a formar una 

crema. A continuació, incorporar la vainilla i la ratlladura de llimona.  

Després, afegir de mica en mica els ingredients secs ja tamisats i unir-ho tot fins a formar una massa, 

però sense treballar-la massa. Un cop fet aquest procés, deixar descansar la massa a la nevera durant 

una estona.  

Després, estirar-la damunt d’una taula empolsegada amb farina de manera que tingui mig centímetre 

d’espessor i tallar circumferències d’uns 4 centímetres de diàmetre. Un cop fet això, col·locar-ho sobre 

una placa sense posar-hi mantega i coure a forn moderat durant 12 minuts. Just després, desemmotllar-

ho ràpidament i deixar-ho refredar. 

Convé esperar fins el dia següent per muntar els alfajores. Per fer-ho, s’uneixen de dos a dos amb dulce 

de leche i es cobreixen de coco ratllat. 

 

 

 



EL TRADICIONAL ASADO 

INGREDIENTS: 

6 quilos d’asado de tira tallat a tires amples de dos quilos 

cadascuna  

8 xoriços  

6 botifarrons  

1 chinchulín de vedella  

4 ronyons de vedella  

3 quilos de vacío  

4 trossos de ubre  

6 criadillas   

6 mollejas  

5 trossos de tripa gorda o dulce  

2 quilos de matambre  

Sal  

Salsa criolla  

Julivert 

All 

Romaní 

Vinagre 

Preparació 

Es col·loquen els xoriços en un recipient amb aigua amb els chinchulines, després de rentar-los 

cuidadosament. Es renten les mollejas, traient l’excedent de greix. Es fa el mateix amb les criadillas, a 

les quals es retira la pell, amb els ronyons, als quals es treu la tela, i amb l’ubre. A la tripa gorda, després 

de desengreixar-la i netejar-la, se li dóna la volta de dins cap a fora i es raspa amb el ganivet fins a 

treure-li tota la gomositat; després se li dóna la forma natural altre cop. Els ronyons es tallen a trossos i 

es deixen descansar en vinagre amb all i julivert. Mentrestant, ja està cremant el foc de llenya i les 

brases s’estan consumint a un costat de la graella. 

L’asado de tira s’acomoda sobre la graella ben calenta pel cantó de l’os, i el vacío i el matambre 

s’acomoden pel cantó més gras. El matambre s’unta amb salsa criolla i romaní. Es col·loca, també, la 

ubre, la tripa gorda i els xoriços després d’haver-los punxat. La carn es pot salar abans o després, 

d’acord amb la ideologia de l’asador.  

Quan els trossos grans estan a mig coure es col·loca la resta dels ingredients, menys els botifarrons. El 

més idoni és que cadascun dels elements es girin una sola vegada. Les manipulacions i les punxades 



només serveixen per fer perdre el gust de la carn. Els botifarrons es col·loquen uns 15 minuts abans de 

menjar-los.  

L’amfitrió anirà servint o oferint els menjars d’acord amb el gust propi i el dels convidats. 

 

   LOCRO  

 

Ingredients 

250 grams de mongetes seques 

250 grams de blat blanc sec pelat 

3 tomàquets perites 

1’5 litres de caldo de gallina o de verdura 

600 grams de carbassa 

2 pastanagues 

1 ceba mitjana 

2 dents d’all 

1 pebrot vermell o verd 

1 bitxo dolç 

500 grams de carn vacuna, preferentment una tira d’asado 

500 grams d’ossos de porc salats i rentats o potes de porc 

2 xoriços colorats 

1 patata mitjana 



Unes quantes fulles de col 

Llorer, orenga, pebre, sal, farigola, oli 

Preparació: 

Es bullen les mongetes i el blat en una olla amb aigua abundant durant 2 hores (si s’han 

remullat la nit anterior es necessita menys temps de cocció, uns 40 minuts. També es poden 

cuinar a l’olla de pressió). Es pela la carbassa i la patata es talla a trossos petits. S’hi afegeixen 

les mongetes quan ja estiguin bullides i es bull tot uns 20 minuts més. 

En una paella es posen tres cullerades d’oli i s’hi afegeix la carn tallada fina (les potes de porc 

amb els ossos) i el xoriço a rodanxes. Quan pren color s’afegeix la ceba, l’all, el pebrot, el bitxo, 

la col tallada fina, els tomàquets i la pastanaga ratllada. Deixar que es cogui durant uns minuts, 

afegir el pebre i els altres condiments. 

Afegir aquesta preparació al blat de moro i a les mongetes amb la seva aigua juntament amb el 

brou (ha de quedar ben aigualit perquè bullirà una hora més i no és bo que s’assequi). Cal tenir 

en compte que l’olla ha de ser gran i de bona qualitat perquè no s’enganxi. 

La cocció ha de ser lenta: un total de 4 hores. 

 

     Empanada criolla 

 

Ingredients: 

24 tapes per a empanades  



500 grams de natja tallada a escalopes 

250 grams de ceba de verdejo picada 

250 grams de ceba comuna picada 

150 grams de greix de porc, boví o sagí 

2 culleradetes de pebrot en pols i sal al gust 

½ culleradeta de comí 

50 grams de panses sense llavors 

24 olives verdes sense pinyol 

3 ous durs 

Preparació: 

Tallar la carn a tiretes de ½ cm d’espessor i després a quadradets.  

Escalfar en una olla el greix o sagí, afegir les cebes picades i condimentar amb sal. Tapar l’olla 

i coure a foc moderat remenant de tant en tant fins que les cebes quedin transparents però no 

daurades.  

Afegir la carn tot remenant i quan canviï de color, retirar la casserola del foc. Condimentar amb 

les diferents espècies i més sal si fos necessari. Incorporar les panses prèviament remullades 

20 minuts en aigua tèbia i escorregudes sobre paper absorbent. 

Bolcar la preparació en un recipient, deixar-la refredar i posar-la a la nevera fins que 

s'endureixi. Distribuir el farciment sobre cada disc de massa, sense arribar a les vores; posar-hi 

al damunt una oliva i un ou dur. Després, humitejar el contorn que havia quedat lliure amb 

aigua i donar-li la forma d’empanada. 

Col·locar les empanades, separades, sobre una placa lleugerament oliada. Pinzellar-les amb 

aigua i coure-les a forn calent fins que quedin daurades. 

 

 

Pastís de llimona 



INGREDIENTS 

Per a la massa:   

250 grams de farina de blat 

100 grams de mantega 

3 cullerades de sucre 

1 rovell d’ou 

6 gotes de vainilla 

1 culleradeta de ratlladura de llimona 

Crema de llimona:   

3 llimones exprimides  

3 rovells d’ou 

1 ou  

1 tassa de sucre 

150 grams de mantega  

Merenga:   

4 clares d’ou 

280 grams de sucre  

PREPARACIÓ 

Barrejar la farina amb la mantega fins a obtenir una massa sorrenca. Afegir els altres ingredients 

barrejant suaument. Deixar la pasta a la nevera entre 30 minuts i una hora. 

Abans de retirar la massa de la nevera, començar a preparar la crema. Col·locar una olla amb aigua a 

foc alt, per cuinar al bany maria. Agafar un recipient i posar-hi la mantega i la farina.  

Fer fondre la mantega i, en un bol, posar-hi els 3 rovells, 1 ou i el sucre. Batre-ho durant 3 minuts i afegir 

la mantega fosa juntament amb el suc de llimona. Ràpidament posar-ho al bany maria. 

Amb una cullera de fusta remenar constantment fins a obtenir una espessor que faci que llisqui molt 

lentament sobre la cullera. Aquest procés durarà aproximadament entre 7 i 10 minuts. 

A continuació, retirar la massa de la nevera i encendre el forn a temperatura mitjana. Disposar la massa 

sobre la superfície del recipient i punxar-la amb una forquilla. Una vegada llesta la massa deixar-la 

refredar a temperatura ambient. Després emplenar-la amb la crema freda i cobrir-la amb merenga. 

Es poden substituir les llimones per taronges, i s’obtindran sabors totalment distints.   

 

 



 Fernet 

INGREDIENTS (PER A 4 LITRES): 

Un grapat de poliol  

Un grapat de donzell  

Un grapat de cedrón  

Una branca de romaní  

Una branca de farigola  

Una branca d’orenga  

Dues o tres fulles de llorer  

Unes quantes fulles de menta  

Una mica de safrà  

Alguns claus d’olor  

400 grams de sucre  

Un litre d’alcohol etílic  

150 cc de caramel líquid  

Aigua fins a completar el recipient 

PREPARACIÓ  

Primer de tot, assegurar-se de tenir una ampolla ben gran on hi càpiguen tots els ingredients i en tota la 

seva capacitat, ja que serà una beguda que es macerarà tota junta, sense afegir-hi preparatius a 

posteriori. Netejar-la bé i anar col·locant els ingredients. 

No s’ha de preparar almívar ni res per l’estil. Simplement cal col·locar el caramel (li donarà el color fosc), 

totes les herbes, el litre d’alcohol, el sucre i la resta d’ingredients, com el safrà, que li donarà un toc 

especial, o la menta, que donarà una mica de frescor a la preparació. 

Llavors només cal tapar-ho i reservar-ho en un lloc fosc i fresc entre 45 dies i 2 mesos. Transcorregut 

aquest temps (cal remoure l’ampolla diàriament), filtrar i embotellar la preparació. La millor opció és 

consumir-ho amb amb gel i alguna beguda cua, o també aigualeix gasificada. 

 

 

 

 

 

 



PIZZA ESPECIAL 

 

INGREDIENTS: 

1 base de pizza  

1 llauna de tonyina de 110 grams 

2 salsitxes tallades a rodanxes 

1 cullerada de blat en grans 

Xampinyons laminats  

45 cullerades de tomàquet  

5 rodanxes de formatge  

Salsa barbacoa  

4 musclos  

4 olives  

4 tires de pebrot vermell  

Orenga 

PREPARACIÓ: 

Primer de tot, posar les cullerades de tomàquet sobre la massa de la pizza, a continuació afegir-hi el 

formatge i la tonyina, després trossejar i afegir les salsitxes; després afegir-hi el blat, els xampinyons, els 

musclos, les olives i el pebrot. Posar-hi una mica d’orenga perquè li doni més sabor i, per acabar, afegir-

hi la salsa barbacoa. 

A continuació, coure la pizza al forn escalfat prèviament, durant uns 15 o 20 minuts, a una temperatura 

de 200.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  CHORIPÁN 

INGREDIENTS 

Xoriços  

Pa francès 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓ  

És el preàmbul d’un bon asado a la graella, la primera cosa que surt de la graella a la taula. Els chorizos 

poden ser de porc o mixtes. El temps de cocció és més del que en general es creu; han d’estar cuits per 

dins i és important que estiguin calents quan es masteguen. 

Es retiren de la graella, s’obren pel mig i ja es té llest el pa per menjar. 

Un consell... Perquè els xoriços no es rebentin pel foc, punxar-los amb una forquilla abans de posar-los a 

la graella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  MILANESA A LA NAPOLITANA 

INGREDIENTS 

Oli per fregir 

2 dents d’all  

1 quilo de carn de natja per a milaneses  

4 ous  

200 grams de pernil dolç  

500 grams de mozzarella 

Orenga fresca  

Pa ratllat 

Julivert picat  

Sal i pebre  

½ litre de Salsa de tomàquet 

Per a la guarnició: oli per fregir, ½ quilo de patates, sal. 

PREPARACIÓ  

Pelar els alls i picar-los amb el julivert. Col·locar els ous en un bol i batre’ls. Després, afegir el julivert, 

els alls, la sal i el pebre.  

Pelar i tallar les patates en forma de bastons i després deixar que s’assequin.  

 

Col·locar la carn a la barreja anterior, deixar-la uns minuts, retirar-la i passar-la pel pa ratllat. 

En una paella amb oli calent abundant, fregir les milaneses, retirar-les i escórrer-les amb un paper 

absorbent.  

 

Col·locar les milaneses en una placa per al forn, posar la salsa de tomàquet, el pernil cuit i, per últim, 

la mozzarella. Coure-ho al forn ben calent fins que la mozzarella quedi gratinada.  

En una paella amb oli calent abundant, fregir les patates. Retirar-les i deixar-les escórrer amb un 

paper absorbent.  

 

Finalment, empolvorar les milaneses amb orenga i acompanyar-les amb les patates fregides. 


