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La cuina tradicional austríaca s’ha anat conformant a partir d’influències d’altres països, 

des d’Itàlia a França, i d’altres cultures, com l’eslava o la jueva; però sobretot té  

influències dels països o regions que en el seu moment van pertànyer a l’imperi 

austrohongarès, des de Bohèmia a Hongria. A Viena, tots els plats tradicionals es poden 

degustar en els establiments típics com els beisl o els heurigen on, a més a més, hom pot 

degustar les cerveses i els vins de producció pròpia del país. 

 

Entrants: Fritattensuppe, Knödels 

Plats: Wiener Schnitzel, Kartoffelnsalat, Wurst-Kartoffel-Gulasch 

Postres: Apfelstrudel, Zwetschkenfleck, Osterpinze 

Begudes: Himbeer bowle 

 

Frittatensuppe 

Aquesta sopa, que té les seves variants tant a Suïssa com a Alemanya (on rep el nom de 

Flädlesuppe), pot considerar-se un plat nacional austríac. Es tracta simplement d’una sopa amb 

brou de carn a la qual s’afegeixen unes tires fines dels anomenats Pfannkuchen, una versió 

nacional austríaca dels populars creps francesos que s’afegeixen a la sopa tallades a tires (les tires 

un cop preparades reben el nom de Frittaten). 

 

Ingredients per fer les Pfannkuchen : 

¼ de litre de llet 

120 grams de farina 

1 ou 

julivert, sal, nou moscada i oli 

 

· Barrejar la llet i la farina, remenar. Afegir-hi l’ou i remenar. 

· Afegir sal i nou moscada a la massa i el julivert ben picat.  

· Deixar-ho reposar tot uns 15 minuts. 

· Posar oli en una paella (una mica només, per cobrir el fons) i esperar que s’escalfi. Anar afegint 

petites quantitats de massa a la paella per fer com unes truites fines o crepes. Quan estigui fet d’un  

costat, tombar-les i deixar que es facin per l’altre costat. 

El que obtindríem és una mena de crep però per fer les frittaten que s’afegiran a la sopa, el que es fa 

es enrotllar-les  i tallar-les a tires: aquestes tires s’afegeixen a la sopa quan se serveix a taula.  
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Knödel: Semmelknödel i Kaspressknödel 

Amb el terme de Knödel es fa referència a una gran varietat de productes elaborats a base de pa sec, 
llet i ous que tenen en comú la seva presentació final en forma esfèrica. La idea d’aquestes boles 
podria recordar la pilota que utilitzem a Catalunya en l’escudella o les mandonguilles.  
 
A continuació expliquem dues receptes per a dues variants salades dels Knödels, però existeixen 
versions dolces en les quals la massa es farceix amb fruites, cremes o xocolata. Els marillenknödel, 
variant amb farcit d’albercoc, són de fet un dels postres tradicionals vienesos. 

 

Semmelknödel 

Els Semmelknödel acostumen a acompanyar carns i salses en general. Val a dir que un Semmel és el 

típic panet blanc que a Catalunya rep el nom de panet de Viena. A Àustria aquest tipus de panet es 

presenta sovint acompanyant sopes o cremes de verdures. Aquest pa blanc seria l’ideal per a la 

preparació dels Knödel tot i que es pot aprofitar qualsevol tipus de barra de pa blanc o de crostons 

de pa sec tallat a daus. 

 

Ingredients:  

250 grams de pa blanc sec tallat a daus 

20 grams de mantega 

½ ceba 

julivert i  

sal 

¼ de litre de llet tèbia 

2 ous 

2-3 cullerades de farina o pa ratllat 

 

· Abocar la llet sobre el pa sec perquè estovi. 

· Tallar la ceba a daus petits i posar-la en una paella amb la mantega, sense deixar que es dauri. 

· Abocar la ceba i la mantega al pa, amb els ous, la mica de sal i el julivert picat. 

· Es barreja tot amb una cullera gran o amb la mà. 

 ·Un cop feta la massa, es fan pilotes de la mida del palmell de la mà. 

· Posar aigua a bullir en una olla gran amb una mica de sal i posar-hi les pilotes a dins. 

· Quan les pilotes pugen a la superfície és que ja estan cuites. Retirar-les de l’aigua i    

   reservar-les fins al moment de servir-les.  
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Kaspressknödel 

Aquests acostumen a preparar-se per afegir-los a la sopa (com la pilota catalana).                                        
  
· Es parteix de la mateixa recepta dels Semmelknödel, a la qual s’afegeixen 200 grams de formatge 
tallat a daus. 
 
· Un cop feta la massa, se li dóna forma esfèrica però d’una mida més gran i que al final han 

d’aixafar-se fins que tinguin una forma semblant a la d’una hamburguesa. 

· Posar oli a escalfar en una paella i anar fregint els knödel fins que agafin un color daurat. 

 La quantitat d’oli per fregir depèn una mica del tipus de formatge utilitzat, si és més o menys    

 greixós farà falta més o menys oli per acabar-los de fregir. 

 

 

 

Schnitzel vienès i amanida de patates 

L’ Schnitzel és un dels plats més famosos de la cuina austríaca.  

Es diu que els venecians del segle XV mostraven la seva riquesa afegint pa d’or al menjar. Un cop 

aquest costum va ser prohibit, van substituir-ho per pa ratllat. Aquest seria l’origen del que acabaria 

sent la popular escalopa milanesa i la recepta no trigaria gaire en arribar a Àustria. El que sí sembla  

que està documentat és que el 1862 ja existia el terme Wiener Schnitzel (Schnitzel vienès). 

 

El típic Schnitzel vienès està elaborat tradicionalment amb carn de vedella: ha de ser un tros prim 

de carn  que s’estova donant-li cops amb una maça de cuina. Un cop estovat, s’enfarina i tot seguit 

es banya en l’ou batut. Aleshores s’arrebossa amb el pa ratllat que de vegades s’assaona amb una 

mica de pebre. Un cop empanat arriba el moment crucial del fregit: perquè la gràcia d’un Schnitzel 

ben fet es que quedi cruixent per fora i tou per dins. S’hauria de fregir amb mantega clarificada o 

mantega de porc, però amb oli d’oliva ben calent s’obté el mateix resultat. 

Tradicionalment se serveix amb amanida de patates i un tros de llimona. En ocasions també 

s’acompanya amb arròs i amb salsa de gerds vermells.  

Amanida de Patates. 

1 quilo de patates 

60 mil·lilitres de brou de carn o de verdures 
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1 ceba petita 

Sal, sucre, pebre, mostassa i oli  

· Bullir les patates, pelar-les i tallar-les en rodanxes. Quan encara estan calentes, afegir el brou i   

deixar reposar uns 15 minuts. 

· Tallar la ceba i el julivert i afegir-ho a les patates, juntament amb la mostassa i deixar-ho marinar.  

· Barrejar-ho tot bé i servir tebi.  

 

 

 Wurst-Kartoffel-Gulasch 

Per extensió, el terme Gulasch fa referència a uns estofats a base de carn de vedella que són molt 
típics de l’Europa de l’Est (a Hongria és el plat nacional). La recepta que donem a continuació és 
una variant vienesa que substitueix la carn de vedella per els típics Wiener Würstchen, o salsitxes 
de Viena i que curiosament inclou la utilització de sangria.  

 

Ingredients:  

• 4 cebes mitjanes 
• 8 salsitxes de Viena  
• 600 grams de patata bullida 
• 2 cullerades d’oli 
• 1 cullerada de farina 
• un got de salsa de tomàquet (ben concentrada) 
• 500 ml de sangria  
• 500 ml de caldo de verdures 
• Sal 
• Pebre  
• 100 grams de nata líquida 
• 1 ram petit de cibulet 
• 1/2 ram de marduix 

 
 

· Pelar les cebes i tallar-les. 

· Tallar les salsitxes a talls d’uns 3 o 4 centímetres, aproximadament. 

· Pelar les patates, rentar-les i partir-les per la meitat o a quarts. 

· Posar oli en una paella i daurar els trossos de salsitxa. Retirar-les de l’oli. 

· En l’oli reservat de les salsitxa, afegir la ceba i la patata i daurar-les durant un parell de minuts. 
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·Afegir-hi la farina i daurar-ho de nou tot plegat durant un parell de minuts més. 

· Abocar-hi el got de salsa de tomàquet  i rebaixar-ho tot plegat amb la sangria i el brou de verdures. 

· Deixar coure uns 15 minuts i afegir-hi les salsitxa i la nata líquida. Assaonar amb la sal i el pebre i 

retirar-ho del foc. 

· Netejar el cibulet i el marduix i tallar-los ben fins per guarnir els plats de gulash. 

 

 

Apfelstrudel 

L’ Apfelstrudel o Strudel de poma és típic de la cuina austríaca i del sud d’Alemanya, i els seus 

orígens podrien trobar-se en antigues receptes de Bizanci, Armènia i Turquia amb unes arrels 

semblants a les del baklava armeni. La recepta podria haver arribat a través dels soldats de l’Imperi 

otomà que van dirigir-se cap a Viena al segle XV. La cuina vienesa hauria refinat el plat fins a 

esdevenir el que és avui en dia, popularitzat a tots els països de l’antic imperi austrohongarès. 

 

Ingredients:  

· per a la massa:  

− 250 grams de  farina 

− 2 cullerades d’oli 

− 1/8 de  litre d’aigua tèbia 

− sal 

· per al farcit: 

− 500 grams de  pomes 

− 30 grams de  mantega 

− 30 grams de  panses 

− 40 grams de sucre de vidre 

− canyella en pols, 1 llimona, 1 taronja o rom. 

 

· Elaborar una massa amb la farina, l’aigua tèbia, la sal i les dues cullerades d’oli . 

· Treballar la massa i deixar-la reposar (mitja hora aproximadament). 

· Deixar les panses en remull amb el suc de taronja o llimona o bé amb el rom... 

· Pelar les pomes i fer-ne talls molt prims (una altra opció seria fer-ne daus que s’haurien de coure     
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  uns deu minuts abans de fer-los servir per farcir). 

 

Per procedir amb l’elaboració de l’strudel: 

· Estirar la massa i un cop quedi ben fina (pràcticament transparent), començar a farcir-la com si fos 

un braç de gitano: farcir amb poma i panses, empolsar amb canyella i enrotllar. Repetir aquesta 

operació fins a obtenir com un braç de gitano.  

 

Arribats a aquest punt, es pot reservar la preparació tota una nit per coure-la l’endemà o es pot coure 

al moment. Abans de ficar l’strudel al forn però, convé pintar-lo de mantega perquè dauri per fora. 

 

El forn s’ha d’haver preescalfat prèviament a uns 220 º C, i s’ha de baixar la temperatura a uns 180 

ºC en el moment d’introduir-hi l’apfelstrudel. Ha d’estar al forn aproximadament uns trenta – 

quaranta minuts. 

 

Un cop fora del forn s’empolsa amb sucre glacé i se serveix amb gelat de vainilla o xocolata 

desfeta. 
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Zwetschkenfleck 

Zwetschke és la paraula austríaca per denominar les prunes (que en alemany estàndard es diuen 

Pflaume). Aquestes postres es poden realitzar amb moltes altres varietats de fruita però la variant 

de prunes és la que té tot el protagonisme a Viena un cop arriba la tardor. 

 

 

Ingredients:  

− 1 fulla de pasta brisa 

− 12 prunes vermelles  

− 1 llimona 

− 2 ous 

− 50 ml llet 

− 25 ml de nata 

− sucre 

 

· Netejar les prunes i fer-ne quarts, extraient el pinyol. Reservar-les a part amb un bon raig de suc de   

  llimona. 

· Estendre la pasta brisa en el motllo i fer-li uns petits forats amb una forquilla per evitar que s’infli 

dins el forn. 

· Batre els dos ous i afegir-hi la llet i la nata i una cullerada de sucre. Remenar-ho bé tot plegat. 

· Col·locar les prunes damunt la massa al gust de cadascú i afegir la massa líquida feta amb els ous, 

la nata i la llet, de manera que els espais buits quedin coberts.  

· Preescalfar el forn a 200 graus durant deu minuts i abaixar-lo a 180 graus en el moment de ficar-  

  hi el pastís de prunes. Deixar-lo al forn durant 40 minuts.  

· Servir un cop s’hagi refredat. 

 

Les prunes al forn adquireixen un gust acidificat que es pot compensar posant melmelada de prunes 

damunt la pasta brisa  abans de posar-hi la fruita tallada. 

 

Osterpinze 

Aquest tipus de pa, tot i que es pot trobar tot l’any als comerços, és típic de l’època de Pasqua. 

Segons la tradició, les famílies en cuinaven un i el portaven a beneir el diumenge de Pasqua 

juntament amb els ous i les branques florides d’ametller. 
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Ingredients per a la massa bàsica: 

500 grams de farina 

1 paquet de llevat 

60 grams de sucre 

2 ous 

100 grams de mantega fosa 

¼ litre de llet tèbia. 

Sal, nou moscada, pebre 

 

Ingredients addicionals: 

Sucre de vainilla 

Aroma de llimona 

Panses 

Per pintar el pa i que quedi daurat: 1 ou batut. 

 

Preparació: 

Es barregen els dos ous amb la farina i la mantega en un bol. Per altra banda es dissol el sucre i el 

llevat en la llet tèbia i un cop està tot barrejat s’afegeix al bol amb la barreja de farina, mantega i 

ous. 

Aquesta massa ha de barrejar-se bé (amb estris de cuina elèctrics molt millor), després s’hi han 

d’afegir les panses, o el sucre de vainilla o l’aroma de llimona...). S’ha de deixar reposar un parell 

d’hores o bé fins que hagi crescut pràcticament fins a doblar el seu volum. 

Un cop la massa ha crescut i es pot manipular, es fan tres parts que han de modelar-se en forma de 

cilindres de manera que es puguin trenar. I un cop es té la trena feta, es tanca. Per evitar que es 

tanqui pel mig s’hi pot posar una patata embolicada amb paper de plata que evitarà que la massa es 

tanqui pel centre. Abans de ficar-ho dins el forn, es pinta la trena amb l’ou batut perquè agafi un 

color daurat. El forn ha d’estar escalfat prèviament a uns 180 graus i triga uns 30-35 minuts a coure. 

Una altra manera de presentar-ho pot ser simplement fent una barra de pa trenada o bé com si fossin 

tres panets units i al mig s’hi col·loca l’ou. 
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Himbeer bowle (ponx de gerdons) 
 
Aquí teniu les instruccions per fer una de tantes versions de beguda refrescant a base de vi i fruites. 

Àustria no és país de cítrics però sí que disposa d’una gran producció de diferents fruites del bosc i 

una d’aquestes fruites és la protagonista del Himbeer Bowle o ponx de gerdons. 

 
Ingredients: 

400 gr de gerdons 

5 cullerades grans de mel 

2 dl de suc de poma per fer el marinat 

1/5 l de suc de poma per la barreja final 

1 litre de vi blanc 

1 litre d’aigua amb gas 

 

Preparació: 

Els gerdons es deixen en remull marinant en 2 dl de suc de poma i la mel a temperatura ambient, 

entre 6 i 10 hores. Un cop transcorregut aquest temps, es retiren els gerdons del suc marinat i aquest 

es barreja amb el vi blanc ben fred, el mig litre de suc de poma i l’aigua amb gas, remenat tot bé 

abans de servir. Per la presentació se li poden afegir uns gerdons frescs. Una alternativa silvestre a 

la sangria! 
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FOTOGRAFIES  

1) Frittatensuppe                                                        2) Semmelknödel 

  
 

3) Schnitzel i amanida de patates                        4) Wurst-Kartoffel-Gulasch 

 

           

 

 

      5) Apfelstrudel     6) Zwetschkenfleck 
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    7) Osterpinze     8) Himbeer bowle 

 
 

 

 

 


