
 

 

 

 

Entrants



BAGEL DE SALMÓ, FORMATGE I ALVOCAT 
El bagel és un tipus de pa molt popular a Amèrica que té un forat al mig. En certes 
ocasions es presenta decorat amb llavors de sèsam i també pot estar fet amb ceba, 
all o ou. Normalment els bagel es preparen com si es tractés d’un entrepà.  

INGREDIENTS  (per a 2 persones) 

- 2 panets tipus bagel 

- 100 grams de salmó fumat 

- Formatge per untar tipus Philadelphia 

- Un alvocat 

- 2 patates (per acompanyar) 

 

PREPARACIÓ  

1.  Tallem els bagel per la meitat i els untem amb abundant formatge per untar. A 
continuació tallem el salmó fumat a trossos petits i el posem per sobre del formatge. 
L’últim ingredient que utilitzarem per aquest bagel es l’alvocat, també a trossos. 

2. Per aquesta recepta hem acompanyat els bagels amb l’alvocat restant, també 
tallat a trossos i unes patates fregides casolanes. També es podria acompanyar amb 
xips de yuca o bé amb amanida si volem una opció més lleugera. 

3. Els bagel es poden omplir amb molts ingredients, només fa falta una mica 
d’imaginació.  



 

TORRAT DE LLAVORS DE CARBASSA 

 

INGREDIENTS 

- 1 tassa i mitja de llavors senceres de carbassa 

- 2 cullerades de mantega fosa 

- 1 mica de sal 

 

 

PREPARACIÓ 

1. Precalentar el forn a 150 °C. 

 
2. Barrejar les llavors en un recipient amb la mantega fosa i la sal. Escampar les 
llavors en una sola capa sobre una safata per coure i posar-ho al forn durant uns 
45 minuts o fins que daurin. Remenar-ho ocasionalment. 

 



FARCIT D’OLLA DE COCCIÓ LENTA 
 

INGREDIENTS 

• 1 tassa de mantega o margarina 

• 2 tasses de ceba picada 

• 2 tasses d’api picat 

• 1 / 4 tassa de julivert fresc picat 

• 12 unces de xampinyons a rodanxes 

• 12 tasses de glaçons de pa sec 

• 1 culleradeta de condiment per a aus 

• 1’5 culleradetes de sàlvia seca 

• 1 culleradeta de farigola seca 

• 1 / 2 culleradeta de marduix sec 

• 1’5 culleradetes de sal 

• 1 / 2 culleradeta de pebre negre 

• 4’5 tasses de brou de pollastre, o segons sigui necessari 

• 2 ous batuts 

 

 

PREPARACIÓ 

1. Fondre la mantega o la margarina en una paella a foc mitjà. Cuinar la ceba, l'api, 
xampinyons, i el julivert a la mantega, remenant amb freqüència. 

 

 



2. Col·locar les verdures cuites sobre els glaçons de pa en un recipient molt gran. 
Assaonar amb el condiment per a aus, la sàlvia, la farigola, l’orenga, la sal i el 
pebre. Abocar el brou necessari per humitejar i la barreja dels ous. Transferir la 
barreja a Slow Cooker. 

3.  Coure-ho a foc alt durant 45 minuts, després reduir la temperatura a foc baix i 
coure-ho entre 4 i 8 hores. 



 

 

 

Primers plats  



MONIATO FARCIT D’ALVOCAT 

 
INGREDIENTS 

• 4 (8 unces) moniatos 

• 1 pebrot vermell mitjà, sense llavors i tallat en glaçons 

• 2 alvocats pelats 

• 1 / 4 tassa de coriandre fresc picat 

• 1 / 4 tassa d'oli d'oliva 

• 2 cebes verdes, en rodanxes 

• 1 / 2 culleradeta de comí mòlt 

• 3 cullerades de suc de llimona 

• sal i pebre negre al gust 

• 1 tassa de formatge Cheddar ratllat 

 

 

 

PREPARACIÓ 

1. Pre-escalfar el forn a 175 °C. Preparar una safat a per enfornar. 
 

2. Fornejar els moniatos durant 40 minuts, o fins que estiguin tendres, remenant 
ocasionalment.  

3. En un bol mitjà, barrejar el pebrot vermell, l’alvocat, el coriandre, l’oli d'oliva, les 
cebes verdes, el comí i suc de llimona. 



 
4. Tallar els  moniatos per la meitat longitudinalment, i treure la part del centre amb 
una forquilla. Farcir l’interior amb la barreja que hem fet abans. Amanir-ho amb sal i 
pebre, i formatge Cheddar ratllat. 

 



PURÉ DE PATATES TORRAT 
 

INGREDIENTS 

- 6 grans d'all pelats 

- ¼ tassa d’oli d’oliva 

- 7 patates pelades i tallades a daus 

- 1/2 tassa de llet 

- 1/4 tassa de formatge parmesà ratllat 

- 2 cullerades de mantega 

- 1/2 culleradeta de sal 

- 1/4 culleradeta de pebre negre 

 

 

 

PREPARACIÓ 

1. Pre-escalfar el forn a 175 °C. 

 
2. Posar els grans d’all a una cassola petita. Ruixar-ho amb oli d'oliva, tapar i 
coure’ls 45 minuts o fins que quedin daurats. 
 

3. Posar aigua lleugerament salada en una olla gran a bullir. Afegir les patates i 
cuinar fins que quedin tendres, però fermes. Escórrer i posar les patates en un bol 
gran. 



4. Col·locar l'all torrat, la llet, el formatge parmesà, i la mantega en el bol amb les 
patates. Amanir-ho amb sal i pebre. Triturar la barreja fins aconseguir la 
consistència desitjada amb una batedora elèctrica. 

 



QUICHE DE BRÒQUIL FARCIDA AMB 
PATATES CRUIXENTS 

 
INGREDIENTS 

• 2 patates grans, pelades 

• 2 tasses de bròquil picat fresc 

• 1 / 4 tassa de llet 

• 1 / 4 culleradeta de sal 

• 1 cullerada d'oli d'oliva 

• 1 / 2 ceba, picada 

• 1 tassa de formatge Cheddar ratllat 

• 3 ous 

• 1 tassa de llet 

• 1 / 2 culleradeta de sal 

• 1 / 2 culleradeta de pebre negre 

• 1 / 4 culleradeta de nou moscada 

 

 

PREPARACIÓ 

1. Pre-escalfar el forn a 175 °C. 

 
2. Posar una olla gran d'aigua salada a bullir. Afegir-hi les patates i coure-les fins que 



estiguin tendres, però encara fermes, durant uns 15 minuts, i després, escórrer-les. 
Mentrestant, posar el bròquil en un bol amb més d'1 polzada d'aigua bullint, i tapar-lo. 
Deixar-lo coure fins que estigui tendre, però encara ferm, entre 2 i 6 minuts. Després 
escórrer i reservar-lo. 

 
3. Preparar el puré de patates amb la llet i la sal. Pintar la safata de pastís amb oli 
d’oliva. Després posar-hi les patates i envernissar-ho amb oli d’oliva. Posar-les al forn 
durant 30 minuts o fins que estiguin lleugerament daurades. 

 
4. Acomodar les cebes, el bròquil i el formatge amb l'escorça de patata. Batre els ous, 
amb la llet, la sal, el pebre i la nou moscada. Abocar-ho sobre el bròquil i el formatge. 
 

5. Coure-ho al forn entre 30 a 40 minuts, fins que estigui lleugerament inflat i cuit. 
Deixar refredar durant 10 minuts abans de servir. 

 



 

 

Segons plats 



 TONYINA A LA CASSOLA 

 
INGREDIENTS 

• 1 paquet de fideus d'ou 

• 1 / 4 tassa de ceba picada 

• 2 tasses de formatge Cheddar ratllat 

• 1 tassa de pèsols congelats 

• 2  llaunes de tonyina, escorregut 

• 2 llaunes de crema condensada de sopa de bolets 

• 1,5 pots de xampinyons a rodanxes  

• 1 tassa de patates fregides aixafades 

 

 

PREPARACIÓ 

1. Posar una olla gran amb aigua lleugerament salada a bullir. Coure la pasta entre 8 
i 10 minuts o fins que estigui al dente i escórrer-la. 

  
2. Pre-escalfar el forn a 220 °C. 
 

3. En un bol gran, barrejar bé els fideus, la ceba, el formatge, els pèsols, la tonyina, 
la sopa i els bolets. Passar a un plat de 9x13 polzades per coure, i cobrir-ho amb les 
molles de les patates fregides i 1 tassa de formatge restant. 
 

4. Coure durant 15 a 20 minuts al forn calent o fins que el formatge faci bombolles  



 ROSEMARY MARINAT 
 

INGREDIENTS 

2 a 3 lliures de pollastre sencer 

2 grapats de julivert fresc, picat 

1 manat de farigola fresc 

6 cullerades de romaní sec 

3 cullerades de pela de llimona ratllada 

12 grans d'all picats 

3 cullerades de pebre negre 

1 tassa d'oli d'oliva 

1 tassa de vi blanc 

 

 

 

PREPARACIÓ 

1. Per fer l’escabetx: Barrejar el julivert, la farigola, el romaní, la pela de llimona, l’all, 
el pebre, l’oli i el vi. Triturar fins que els ingredients es barregin tots junts i la 
barreja sigui suau. 

 

2. Treure les dues primeres articulacions de les ales dels pollastres i lligar-ho amb 
una corda de manera que les cames es mantinguin fermament en contra dels 
cossos. Fregiu l’adob, tant dins de la cavitat i en tot l'exterior. Col·locar els 
pollastres en un plat de vidre, el pit cap amunt, i el paquet d'adob sobrant a la part 
superior del pit i al voltant de les cames. Cobriu el plat i deixeu-lo reposar a la 
nevera entre 24 i 36 hores. 



 

3. Pre-escalfar el forn a 175 °C. Treure del plat d e pollastre marinat, i l’adob sobrant. 
Col·locar-ho en un plat lleugerament envernissat amb greix i posar-ho al forn pre-
escalfat durant aproximadament 1’5 hores o fins que el pollastre ja no sigui de 
color de rosa a l'interior i els sucs siguin clars. 



GALL DINDI FARCIT – THANKSGIVING 
 

INGREDIENTS 

• 3 galons d’oli de cacauet per fregir, o segons sigui necessari 

• 1 (12 lliures) gall dindi sencer, el coll i menuts eliminats 

• 1 / 4 tassa de condiment crioll 

• 1 ceba blanca 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓ 

 

1. En una olla gran o paella, escalfar l’oli a 200 °C. Assegurar que hi ha prou espai per al gall dind i, 
sinó l’oli vessarà.  

 
2. Esbandir el gall dindi i assecar-lo bé amb tovalloles de paper. Envernissar-lo amb el condiment crioll 
per dins i per fora. Assegurar-se que el forat al coll fa com a mínim 2 polzades d’obertura de manera 
que l’oli pugui fluir lliurement a través del gall dindi. 

3. Col·locar la ceba sencera a la cistella de drenatge. El gall dindi ha d’estar col·locat en un extrem de la 
cistella. Lentament baixar la cistella fins l'oli calent per cobrir totalment el gall dindi. Mantenir la 
temperatura de l'oli a 175 °C, i coure el gall dind i de 3’5 minuts per lliura, uns 45 minuts. 
 

4. Treure amb compte la cistella d’oli, i el gall dindi. Inserir un termòmetre de carn a la part més 
gruixuda de la cuixa, la temperatura interior ha de ser de 80 °C. Col·locar el gall dindi a la plata p er 
servir-lo. 



 

 

 

 

Postres



BROWNIE DE XOCOLATA 
Qui diria que el brownie de xocolata va ser fruit d’un error culinari? Doncs sí, així 
és. Va ser un cuiner l’inventor dels deliciosos brownies i el seu descobriment va ser 
un petit error amb molt bon resultat, es va descuidar d’afegir llevat al seu pastís de 
xocolata. Afortunats aquest tipus d’errors que ens porten a la taula receptes tan 
bones com aquesta… 

INGREDIENTS: 

200 grams de xocolata negra de postres 

4 ous 

100 grams de sucre 

150 grams de farina 

100 grams de nous picades 

200 grams de mantega 

Un sobre de sucre aromatitzat amb vainilla 

 

PREPARACIÓ:  

1- Per començar hem de posar el forn a escalfar a uns 180º C. Mentre el forn 
s’escalfa, agafem els 200 grams de xocolata i els trenquem a trossos petits. 

2- En un cassó farem fondre lentament la xocolata junt amb la mantega. 

3- Un cop la xocolata estigui fosa, hi hem d’afegir el sucre i el sucre aromatitzat amb 
vainilla i ho barregem tot bé. Quan tinguem una barreja homogènia apartarem la 
xocolata del foc i deixarem que es refredi una mica. 

4- Després afegirem a la barreja els quatre ous, la farina i les nous, barrejant-ho tot 
amb cura. 



5- Reservem a part la massa dels brownies i untem amb mantega i una mica de 
farina un motlle quadrat pel forn. Un cop preparat el motlle hi afegirem la preparació i 
ho coem tot al forn durant uns 25 minuts. 

Tallarem el pastís a porcions quadrades, els deliciosos brownies de xocolata ens 
esperen a taula… 



MUFFINS DE CREMA DE CACAUET 
La crema de cacauet és una pasta feta a base de cacauets a la qual, a vegades, 
s’afegeix sucre per millorar-ne el gust. Aquesta crema va ser inventada el 1908 per 
Jacob van Marken, un industrial de les cremes dels Països Baixos. 

INGREDIENTS: 

4 cullerades de margarina 

225 grams de sucre 

100 ml de llet 

115 grams de crema de cacauet 

2 ous 

2 cullerades petites de llevat 

 

 

PREPARACIÓ:  

1- Folrem un motlle per a muffins amb 12 motlles de paper (especials per a muffins o 
magdalenes). A continuació escalfem el forn a 180º C i comencem a preparar la 
massa per als muffins.  

2- En un bol barregem la mantega, o margarina, el sucre i la crema de cacauet fins a 
aconseguir una massa homogènia. Per altra banda batem els ous i els afegim de 
mica en mica a la barreja que hem preparat, sense deixar de remenar en cap 
moment.  

3- En un altre bol barregem la farina amb el llevat i, a continuació, ho afegim a la 
barreja de mantega, sucre i crema de cacauet. Afegirem gradualment la farina, 
intercalant cullerades de llet i barrejant-ho tot bé. Quan tots els ingredients estiguin 
junts i ben barrejats ja podem passar la massa als motlles.  



4- Fem coure els muffins al forn durant uns 25 minuts a 180º C i deixem que es 
refredin sobre una reixa metàl·lica. Si voleu, es poden decorar amb ametlles 
laminades o trossets de xocolata. 


