
 

Receptes del Marroc: 
 
 

1. Baghrera 
2. Bissara 
3. Harira 
4. Cuscús 
5. Tagín 
6. Sfouf 
7. Batut d’alvocat 
8. Pastel�la 
9. Amanida de pastanagues ratllades amb suc de taronja 

 



 
Baghrera 
 
La baghrera és un tipus de crep marroquina també coneguda com a «mil forats» per la superfície esponjosa que 
presenta un cop cuita. Normalment se serveix a l’hora del te o per esmorzar en dies festius.  
 
 
500 gr de sèmola fina 
200 gr de mantega 
100 gr de mel 
1 litre de llet tèbia 
1 vas de farina 
1 cullerada de llevat de pastisseria 
2 sobres de llevat químic 
2 ous 
 
 
Diluïm el llevat químic i el de pastisseria en una mica d’aigua. La posem en un recipient gran i afegim la sèmola, 
la farina, els ous i la llet tèbia. Barregem tots els ingredients amb l’ajuda d’una batedora elèctrica fins que obtenim 
una massa viscosa.  
 
Posem a escalfar una paella antiadherent i hi afegim una mica de massa. L’hem d’estendre bé amb l’ajuda d’una 
cullera de fusta. Cal que la coguem a foc lent fins que es facin forats a la part de sobre. 
 
Un cop cuita la traiem i la posem sobre un drap, per la part llisa, perquè es refredi. No les hem de posar les unes 
sobre les altres mentre siguin calentes perquè sinó quedaran enganxades. Fonem la mantega en una cassoleta. Hi 
afegim la mel i removem bé. Untem les baghreres i ja estan llestes per a servir. Les podem untar després amb 
crema de xocolata, formatge, etc. segons el gust de cadascú. 



Bissara 
 
És una crema de faves i pèsols secs molt popular que mengen els mariners de matinada abans d’anar al port. 
És molt senzilla de preparar i sovint se la denomina com el menjar dels pobres. 
 
Ingredients: 
250 gr de faves seques pelades 
250 gr de pèsols secs 
4 dents d’all  
Oli d’oliva, comí en pols, aigua i sal 
 
La nit abans de fer la bissara cal deixar les faves i els 
pèsols secs en remull. En una olla, fregim l’all 
trossejat amb una mica d’oli. Afegim l’aigua i, quan 
arrenqui el bull, les faves, els pèsols i la sal. Ho 
bullim tot i ho anem remenant de tant en tant. 
Quan adquireixi una consistència cremosa, ho 
retirem del foc i amb la batedora ho batem tot fins 
que en resulti una crema.  
Se serveix ben calenta en un plat fons o en un bol 
amb un rajolí d’oli d’oliva i una mica de comí en 
pols per sobre. Es menja acompanyada de pa. 
També hi ha l’opció de fer la bissara sense els 
pèsols, el resultat de la qual és una crema més 
blanca. 
 

 
 
 
 

Ollada de bissara d’un restaurant popular de Tànger. 



Harira 
 
La harira és una sopa tradicional marroquina elaborada a base de carn, tomates i llegums. Encara que es 
consumeix durant tot l’any, el seu alt poder nutritiu la fa especialment apreciada per trencar el dejú del mes de 
ramadà. 
 
 
Ingredients 
 
250 gr de carn de vedella 
Una pastanaga 
Una dent d’all 
Un porro 
Una ceba mitjana 
Dues cullerades de julivert 
Una cullerada de coriandre 
Una cullerada de safrà 
Dues tomates 
Dues cullerades de llevat 
100 gr de cigrons cuits 
100 gr de llenties cuites 
Una cullerada de suc de llimona 
Caldo vegetal (1,5 litres) 
Sal 
Oli verge extra d’oliva 
 
Posem dos litres d’aigua a bullir en una cassola i afegim un bon raig d’oli d’oliva. Sofregim la carn tallada a 
trossos petits, la dent d’all molt picada i la pastanaga, el porro i la ceba tallats en juliana. També incorporem el 
julivert picat, el coriandre i el safrà. Ho sofregim durant deu minuts vigilant que cap ingredient es cremi. 
Mentrestant, barregem el llevat amb una mica d’aigua freda i el reservem. A continuació, pelem les tomates i les 
tallem a daus petits. Afegim en aquest moment la fècula per espesseir el caldo i la cullerada de suc de llimona. 
Després de deu minuts de cocció ja estarà llest. Cal que hi afegim una mica més de sal poc abans d’acabar de 
coure. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuscús 
 
El cuscús és la part dura del blat mòlt que no s’ha arribat a convertir en farina. Aquest procés de mòlta també es 
pot fer amb altres cereals com la cibada, el mill o l’arròs. 
 
Plat per a 6 persones. 
 
Ingredients:  
2 kg de carn (xai, moltó o pollastre) 
Ossos 
200 gr de cigrons 
3 cebes 
4 tomates 
4 naps 
750 gr de carbassons 
500 gr de carbassa 
Una mica d’api 
1 cor de col 
3 cullerades d’oli d’oliva 
1 cullerada de paprica 
Granes de coriandre 
Sal, pebre 
1 kg de sèmola de blat de moro o d’arròs 
Una mica de harissa (salsa espessa i picant que es prepara amb bitxo, oli, all i herbes aromàtiques, i que s'utilitza 
especialment com a condiment per al cuscús, típica del nord d'Àfrica i del Pròxim Orient) 
 
Recepta: 
El dia abans cal posar en remull els cigrons. El dia següent comencem per escalfar l’oli en el recipient especial per 
fer cuscús i hi incorporem la carn tallada a bocins. Tot seguit, afegim les cebes picades i les tomates pelades i 
tallades a daus. Després de deu minuts de cocció, afegim 2 litres d’aigua freda, els cigrons i els ossos. Fer-ho 
bullir a mig foc. 
Després d’una hora i mitja de cocció, afegim els naps, l’api, el coriandre i la paprica. Salpebrar.  
En una casserola a part, escaldar el cor de col durant 2-3 minuts. 
30 minuts abans que acabi la cocció, afegim el cor de col, els carbassons i la carbassa. Bullim al vapor els grans de 
sèmola sobre el caldo.  
Per servir-ho, posem els grans de cuscús en una plata gran, ho removem tot i afegim una mica d’oli d’oliva. En 
una sopera, presentem el caldo (reduït a un litre i mig més o menys) amb els cigrons. En una altra plata, hi posem 
la carn i la verdura. En una salsera, posem la harissa diluïda en una cullerada de caldo per qui vulgui donar-hi un 
toc picant. 



Tagín, estofat de carn amb ous 
 
El tagín és un plat molt típic del Marroc. El seu nom ve del recipient de fang en què es prepara. Es tracta d’un 
estofat de carn, de peix o de verdures, de gustos concentrats, contrastants i amb moltes espècies. En aquest cas, 
presentem un tagín de carn amb ous. 
 
 
1 kg de carn picada 
4 ous 
5 tomates ratllades  
1 ceba sencera 
1 ceba ratllada 
½ cullerada de pebre vermell dolç mòlt 
½ cullerada de comí en pols 
Una mica de julivert 
½ cullerada de coriandre fresc picat 
½ cullerada de julivert picat 
½ vas d’oli de cacauet 
Una mica de grassa de carn 
1 cullerada de sal 
½ cullerada de pebre 
 
 
Barregem la carn, la ceba sencera, el julivert i la grassa de carn. Ho posem tot en un recipient gran. Afegim el 
pebre vermell, el comí i mitja cullerada de sal. Ho barregem bé i en fem mandonguilles. 
En una cassola, posem les tomates ratllades, la ceba ratllada, el coriandre, el julivert picat, la resta de la sal, el 
pebre i l’oli. Hi afegim un vas d’aigua i ho deixem cuinar entre 5 i 10 minuts.  
A continuació, afegim les mandonguilles de carn i les deixem cuinar 15 minuts a foc mitjà. Tot seguit, introduïm 
els ous sense deixatar i deixem que cogui tot plegat 3 minuts. Després, retirem el tagín del foc perquè els ous ja 
es couen amb l’escalfor de la cassola i ja està a punt per servir. Se serveix de seguida, molt calent. 



Sfouf 
 
Un altre plat molt típic del mes de ramadà és el sfouf, un menjar molt energètic i adequat per aquest mes de dejú. 
 
 
2 kg de farina 
1 kg de mantega desfeta 
250 gr d’ametlles pelades i mòltes 
150 gr d’ametlles pelades senceres 
750 gr de llavors de sèsam mòlts 
250 gr de llavors de sèsam sense moldre 
3 cullerades soperes de llavors d’anís 
3 cullerades soperes de canyella en pols 
Una nou moscada ratllada 
Una cullerada de goma aràbiga en pols 
Una cullerada de sucre glacé 
100 gr de sucre 
 
Posem a torrar la farina durant 20 minuts al forn a 150 C o en una paella sense res de grassa, només perquè quedi 
daurada. Torrem en una paella les ametlles mòltes, l’anís, les llavors de sèsam senceres i les mòltes. 
En un recipient gran, barregem tots aquests ingredients i hi afegim la goma aràbiga, el sucre en pols, la canyella, 
la nou moscada i la mantega desfeta. Ho barregem bé fins a obtenir una pasta homogènia. Agreguem el sucre 
segons el gust de cadascú. Ho tornem a remenar bé. 
En acabat, se li pot donar a la pasta una forma de con en un plat gran. Escampem el sucre glacé per sobre i 
afegim unes línies d’ametlles senceres des de la punta del con fins a la base. 



Batut d’alvocat 
 
Quedaríem parats de la quantitat de batuts d’alvocat que es beuen diàriament al Marroc. És una beguda perfecta 
per començar el dia amb molta energia, fàcil de fer i boníssima. 
 
Ingredients: 
 
- 1 alvocat gran o 2 de petits 
- 500 ml de llet 
- 2 o 3 cullerades de sucre 
 
Preparació: 
 
Després de treure la pela de l’alvocat i de tallar-lo a trossos grans, ho barregem amb la llet i el sucre. Tant els 
alvocats com la llet han de ser ben freds. Ho batem tot fins que aconseguim una textura cremosa. Hi afegim llet 
segons si ens agrada més o menys espès. També s’hi poden barrejar ametlles i panses. 
 
 



Pastel�la 
 
La pastel�la és un dels plats marroquins més elegants i festius, ja que és molt habitual en els casaments. 
 
Ingredients: 
 
1 kg de pollastre 
500 gr de cebes 
Oli d’oliva 
Una mica de julivert picat 
Ratlladura de 3 llimones 
6 ous 
300 gr de panses 
100 gr de pinyons 
100 gr d’ametlles picades (algunes sense picar pel final) 
Gingebre, canyella, safrà, pebre, sal i sucre glacé 
Pasta brick 
 
 
Primer de tot pelem i tallem molt fina la ceba. Desfem el pollastre a trossos sense desossar-lo. En una olla, 
sofregim les cebes amb oli. Incorporem el pollastre, el gingebre, la canyella, el safrà, la sal i el pebre i hi afegim 
una mica d’aigua. Ho coem tot fins que el pollastre quedi tendre. 
Hi afegim el julivert picat (i coriandre si volem), una mica de canyella, les panses, els pinyons i la ratlladura de les 
3 llimones. Coure uns 10 minuts més. Traiem el pollastre, el desossem i el tallem a trossos molt petits. Deixem 
coure una estona més la salsa. Batem els ous i els afegim. Torrem les ametlles i les piquem. Untem amb mantega 
un motlle circular. Col�loquem les làmines de pasta de brick, una al fons i la resta tot voltant, totes untades amb 
mantega. Omplim amb la barreja de pollastre barrejat amb la sala i escorregut. Ho tanquem i col�loquem una 
altra làmina de pasta de brick per sobre, recollint bé els cantons cap a l’interior. Amb un pinzell, pintem la part de 
sobre amb l’ou deixatat.  
Posem la safata amb la pastel�la al forn. Ho deixem gratinar a 180 C durant uns 10 minuts. La retirem i escampem 
el sucre glacé, la canyella i les ametlles. 



Amanida de pastanagues ratllades amb suc de taronja 
 
Es tracta d’una amanida molt representativa de la cuina marroquina i molt fàcil de fer. 
 
Ingredients: 
 
6 pastanagues 
2 kg de taronges 
1 cullerada sopera d’aigua de flor de taronger 
250 gr de sucre glacé 
 
Pelem les pastanagues, les rentem amb aigua freda i les ratllem amb un ratllador de formatge. Tallem les taronges 
i les exprimim per a fer-ne suc. Hem de vigilar que no quedin trossos de polpa. Posem en un bol les pastanagues 
ratllades amb el suc de taronja. Afegim l’aigua de flor de taronger i el sucre al nostre gust. Barregem bé tots els 
ingredients i els posem a refredar a la nevera entre 10 i 15 minuts. Ho servim ben fred. 
 
 


