
Receptes VI curs de cuina 2011: ENTRANTS

Ensalada de bajoquetes amb gambes i
anous.
Ingredients:
400 gr de bajoqueta, 24 gambes, 100 gr
d'anous pelades, oli d'oliva verge, sal.
Elaboració:
Es couen les bajoquetes en aigua i sal. En
una paella se saltegen les gambes i les
anous pelades i s’hi afegeixen les
bajoquetes cuites. Es cou tot el conjunt 2
min. S’hi afig un poc del caldo de la cocció
de les bajoquetes. 

Canelons de carabasseta farcida de
cremós de verduretes
Ingredients:
4 carabassetes, 250 gr de carabassa
lliriana, 1 pimentó roig torrat, alls tendres,
1 tomata, julivert, oli d'oliva, sal, farina, llet.
Elaboració:
Es tallen lamines fines de la carabasseta,
s’escalden en aigua i sal i s’hi reserva.
S’escalfen les verduretes trossejades
menudes junt amb el julivert picat en oli
d'oliva i s’hi afig un poc de farina i llet per

lligar el conjunt. Es farceixen les lamines de carabasseta i s’enrotllen donant-los forma
de caneló. Se salsa amb els alls tendres saltats amb la tomata tallada a daus. 

Floricol amb cloïsses en salsa verda
Ingredients:
500 gr de floricol, 1 ceba, 100 gr de
pésols, 500 gr de cloïsses, julivert, 1
cullerada de farina, aigua, oli d'oliva, sal.
Elaboració:
Es cou la floricol en aigua i sal i es
reserva. S’escalfa la ceba amb oli d'oliva i
s’hi afigen els pésols. Es cobreix d'aigua i
es cou durant 10 min. S’hi incorporen les
cloïsses i el julivert i es cou tot fins que les
cloïsses s'òbriguen. S’hi afig 1 culleradeta

de farina i s’incorpora la col junt amb un poc del caldo de la cocció. 



Bledes amb poma, panses i pinyons
Ingredients:
200 gr de bledes, 1 poma, pinyons,
panses sense llavors, oli d'oliva, sal
Elaboració:
S’escalden les bledes netes i tallades i es
reserven. Se salta la poma tallada a daus
junt els pinyons i les panses, i s’hi afigen
les bledes. S’acaba el plat col·locant polpa
de poma torrada per damunt.
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