
Receptes VI curs de cuina 2011: PEIXOS

Mussola amb tocineta

Ingredients:
1 mussola d'1,200 kg a rodanxes, 100 g
de cansalada fresca, 1 got de vi blanc,
pimentó verd, 2 tomaques madures, oli
d'oliva, aigua, 1 ceba, 2 dents d'all, farina,
sal, pebre, jolivert. 

Elaboració: 
En una cassola amb oli es posa a ofegar
l'all, la ceba i el pimentó, tot bé picat.
S’ofega tot junt bé i s’hi afig la tomaca

picada i la cansalada tallada en daus. S’incorpora una cullerada de farina i es mescla
tot bé. Es rega amb el vi blanc i un poc d'aigua. 
A banda, se salpimenta les rodanxes de mussola i posteriorment posem el peix en la
cassola i es deixa coure 5 minuts. S’empolvora amb jolivert picat i se servix.

Marmitako de bonítol

Ingredients: 
1 kg de bonítol, 1 kg de creïlles, 2
tomaques, 2 cebes, 2 dents d'all, 1
pimentó verd, jolivert picat, caldo de peix,
oli d'oliva sal 

Elaboració: 
S’ofega en una cassola amb un bon doll
d'oli les cebes, el pimentó, els alls i les
tomaques pelades, tot picat i s’assaona. 
A continuació, s’agrega les creïlles
pelades i tallades en trossos. S’ofega bé i

s’hi incorpora el caldo de peix calent. Es deixa coure uns 20 minuts aproximadament
i després, s’hi afig el bonítol tallat en daus, sense pell ni espines i assaonat. Es deixa
coure de 3 a 5 minuts. 
Finalment, s’empolvora amb jolivert picat i es posa a punt de sal abans de servir.



Salmó gratinat a l'all-i-oli amb llet i
tomaca valenciana.

Ingredients: 
Salmó, 1 dent d'all, 50 cc. De llet, 100cc.
D'oli d'oliva verge extra, 1 tomaca
valenciana, sal i sàlvia

Elaboració:
S’elabora l'all-i-oli amb l'all, la llet, l'oli i una
mica de sal. Es daura el salmó en una
paella i es cobreix amb l'all-i-oli i s’enforna

fins que estiga daurat. Es talla la tomaca en daus i s’adoba amb sal, oli i sàlvia.

Lluç amb vinagreta de xampinyons
(cardiosaludable)

Ingredients:
4 filets de lluç, 1 ceba, 200 gr de
xampinyons laminats, 2 tomaques a daus,
2 dents d'all, 100 cc. D'oli d'oliva, suc de ½
llima, sal.

Elaboració:
Es col·loca en una safata de forn els filets
de lluç prèviament salats i amb un dollet

d'oli, i s’enforna 15 minuts. Es prepara la vinagreta amb la resta d'ingredients. Es
col·locar el lluç en el plat acompanyat de la vinagreta. 


