
1. Peix Canadenc First Nation (aborigen – sioux) 
  
1 ceba a trossets 
4 patates a daus 
Sal al gust 
Pebre 
5 trossos de peix  
Aigua  
2 tasses de llet 
1 tassa de crema de llet 
Julivert  
  
Afegir les patates, les cebes, la sal i el pebre a l’aigua bullint. Coure 10 minuts. Afegir 
el peix i coure’l durant 10 minuts més. Afegir la llet i la crema de llet, remenar durant 
15 minuts sense que arribi a bullir. Servir amb julivert.  
   
2. Pa fregit aborigen (recepta per a 8 persones) 
  
2 1/2 centilitres de farina 
1 1/2 tb de llevat  
Sal al gust 
3/4 c aigua 
Oli vegetal 
1 tassa de llet desnatada en pols 
Sucre de canyella 
  
Barrejar la farina, el llevat i la sal en un bol. Barrejar l’aigua, l’oli i la llet i afegir-hi la 
farina, el llevat i la sal. Barrejar-ho tot fins que sigui una mescla suau. Posar-ho sobre 
una superfície plana i una mica enfarinada. Amassar 4 vegades amb l’estri d’amassar el 
pa. Cobrir-ho i deixar-ho reposar 10 minuts. 
Dividir la pasta en 8 boles. Treballar la pasta fins a formar un rotllet de 8 a 10 polzades. 
Fer un forat petit al centre de cada bola amb els dits. Amb cura afegir farina als rotllets i 
cobrir-los amb un drap o paper de plàstic. Afegir oli a la paella i fregir els rotllets una 
vegada sigui molt calent. Fregir-los fins que tinguin una textura cruixent, entre 1 i 2 
minuts cada cara. Deixar-ho reposar en paper de cuina perquè absorbeixi l’oli. Servir el 
pa calent o a temperatura ambient amb sucre de canyella per sobre.  

 



 
3. Pastís de formatge (per a 8-10 persones) 
4 iogurts naturals 
1 terrina de formatge tipus Filadèlfia 
4 ous 
4 cullerades de midó de blat de moro 
9 cullerades de sucre 
200 gr de galetes tipus Maria 
100 gr de mantega 
  
Triturem les galetes i les barregem amb la mantega desfeta fins que quedi feta una 
massa. Agafem un motlle desmuntable i el taquem de mantega per tot arreu. A 
continuació posem la massa que hem fet a la base del motlle. 
Un cop fet això, agafem la resta dels ingredients i els passem per la batedora. Un cop 
estan ben batuts, els posem damunt de la massa del motlle. 
Posem el motlle al forn calent 180º durant uns 30-40 minuts. Abans de treure’l punxem 
amb un escuradents i mirem que surti sec. Quan surti sec traiem el motlle del forn i el 
deixem refredar. 
No traurem el pastís del motlle fins que no estigui fred, sinó es podria trencar. 
Consells: Podem posar panses sense llavors un cop batuts tots els ingredients. No obrir 
el forn durant la cocció. El forn s’ha de posar en mode “coure”, no en “gratinar”. 
  

 
  
 
4. Man-O-Min (Ojibwa Wild Rice) Per a 4 persones 
 
4 tasses d’arròs 
1 cullerada de cafè de sal  
  
Rentar l’arròs en un vol, canviant l’aigua tres o quatre vegades.  
Posar aigua a bullir en una cassola gran i afegir la sal.  
A poc a poc afegir l’arròs a l’aigua bullint. Baixar el foc a temperatura mitja i deixar 
l’arròs al foc uns 40 minuts sense remenar-lo.  
Els grans d’arròs es faran quatre vegades més grans de la seva mida natural.  
Servir calent o a temperatura ambient.  
  
   
5. Sopa de blat de moro (recepta First Nation) 
  
4 xampinyons blancs grans tallats a rodanxes 
2 pots de consomé de vedella (13.5 unces cadascun) 



2 cullerades soperes de blat de moro  
2 cullerades soperes de coriandre 
2 trossos d’all  
2 cullerades soperes de alfàbrega picada 
1 ceba groga pelada i tallada a rodanxes 
1/2 cullerada de cafè amb pebre negre fresca 
Sal al gust 
10 mongetes verdes (la llavor)   
1/3 tassa de vi dolç 
  
  
En una cassola gran posar els xampinyons, el consomé, el blat de moro, el coriandre, 
l’all, l’alfàbrega, la ceba, el pebre i una mica de sal. Coure-ho a temperatura mitja sense 
tapar durant 10 minuts. Afegir les mongetes i el vi i cuinar entre 10 i 15 minuts més, 
remenant ocasionalment. Servir calent. 
  
  
6. Pastís de Pemmican (12 persones) 
 
El Pemmican és una pasta concentrada de carn i greixos. Té un valor nutricional molt 
elevat, amb moltes calories, que es preparava en grans quantitats. Els exploradors 
europeus compraven grans quantitats de pemmican als aborígens i fins i tot van 
aprendre a cuinar-lo.   
  
Ingredients:  
1 paquet de trossos de vedella  
1 tassa de nabius secs (o gerds o maduixes)  
1 tassa de cacauets a trossets o pipes  
¼ tassa de mantega animal o vegetal  
Mel al gust (d’1 a 3 cullerades de cafè)  
12 motllos de magdalenes  
  
Posar mantega sobre els motllos de magdalena.  
Trossejar la car. 
Posar mantega en una cassola i afegir la carn, la fruita seca i la mel. Barrejar-ho bé.  
Posar ¼ de tassa en cadascun dels motllos.   
Refrigerar fins al moment de servir.  
  
  

 
  
  
  



7. Sopa de les tres germanes (per a 8 o 10 persones) 
 
Ingredients:  
3 pots de brou de pollastre  
2 tasses de blat de moro  
1 tassa de mongeta verda rentada i pelada  
1½ tassa de carbassa  
2 fulles de llorer 
Sal i pebre al gust  
Espècies opcionals: ½ cullerada de cafè de pebre vermell, julivert, alfàbrega i orenga 
  
Posar el brou de pollastre en una cassola gran i cuinar fins que comenci a bullir.  
Afegir el blat de moro, les mongetes i les fulles de llorer.  
Baixar el foc i mantenir-ho durant 45 minuts.  
Afegir les espècies opcionals i deixar al foc 15 minuts més.  
Treure les fulles de llorer i posar la sopa dosificada en un triturador per fer puré si es 
vol. Servir amb pa de Bannock.  
   
8. Bannock (pa aborigen)  
  
4 tasses de farina  
1 cullerada sopera de sucre  
2 cullerades soperes de llevat  
½ cullerada de cafè de sal  
2 tasses de llet o aigua  
  
Barrejar la farina, el llevat, el sucre i la sal fins aconseguir una textura de pasta.  
Barrejar la pasta amb la llet (o aigua) amb una forquilla. Si la textura és massa seca i 
amb grumolls afegir més líquid, una cullerada sopera cada vegada.  
Posar la pasta sobre una superfície plana i enfarinada i deixar reposar durant 3 minuts. 
(per amassar prémer la pasta amb les mans contra la superfície i girar-la per repetir la 
mateixa acció).  
Calentar el forn a 180°C. Quan el forn estigui calent introduir la massa amb forma de 
cercle com si fos una galeta i fer forats amb la forquilla a sobre de la superfície.  
Cuinar durant 20 o 30 minuts o fins que la pasta quedi daurada.  
  

 
 
 
 
 



9. Turckey 
 

 
 
Ingredients:  
4 cuixes de gall dindi amb l’os  
2 alls torrats  
4 branquetes de farigola, finament picada  
2 branquetes de romaní, finament picat 
Sal i pebre al gust  
½ tassa d’oli d’oliva per a la pasta (uns 125 ml)  
2 cullerades d’oli d’oliva (30 ml)  
   
Preparació:  
Escalfar el forn a 180 graus.  
Desossar la cuixa de gall dindi.  
Afegir l’all torrat, la farigola, el romaní, la sal i el pebre i oli d’oliva a un bol. Remenar 
fins a formar una pasta. Tirar aquesta massa uniformement al llarg de la cuixa 
desossada. Lligar la cuixa amb cordill de carnisser.  
Tirar 2 cullerades d’oli d’oliva en una paella gran a foc alt. Afegir la cuixa i rostir-la per 
tots els costats fins que agafin color, entre 8 i 10 minuts.  
Posar la cuixa al forn. Quan la temperatura interna arribi a 180 graus i deixar al forn 40 
minuts. Deixar-ho reposar durant 10 minuts abans de tallar.  
 
 


