
Receptes VI curs de cuina 2011: PLATS DE CULLERA

Fesols amb abadejo 

Ingredients 
1kg de fesols blancs cuits, 400g d'abadejo
dessalat, 2 nyores, 1 ceba, 1 dent d'all,
tomata madura, 1 fulla de llorer, caldo de
peix, oli d'oliva, pebre, sal.

Elaboració
En una cassola se sofrig la ceba picada,
l'all, les nyores, la tomata madura triturada
i el llorer. Es cobreix amb caldo de peix i
s'hi afig l'abadejo dessalat, i una volta

passats 5 minuts, hi afegim els fesols cuits. Es rectifica de sal i es dóna un toc de
pebre.

Cigrons llirians 

Ingredients 
1kg de cigrons, 500g de garreta de
vedella, cansalada fresca blanca, 2
xoriços, 2 blanquets, 1 botifarra de carn, 1
cabeça d'alls, 300g de pésols, carabassa,
300g de bajoquetes, pebre roig dolç,
tomata madura, sal.

Elaboració
Es posa en una olla de pressió els cigrons

remullats del dia abans, la verdura, la garreta i els embotits. Es fa un sofregit amb el
pebre roig i la tomata i s'hi afig tot a l'olla. Es deixa coure el temps necessari depenent
de la varietat del cigró.



Arròs brut

Ingredients
400g de faves pelades, 250g d'espinacs,
4 carxofes, alls tendres, 100g de tomata,
300g d'arròs, oli d'oliva, aigua, sal, pebre
roig, safrà.

Elaboració
En una cassola s'ofeguen amb l'oli les
faves, els espinacs, els alls i la tomata.
S'hi afig el pebre roig, el safrà i l'aigua.
Quan arranca el bull s'hi afigen les

carxofes. La cocció ha de ser lenta i pausada durant almenys 15 minuts. Posteriorment
s’hi agrega l'arròs i es rectifica de sal.

Arròs amb rap, clòtxines i carxofes al
safrà

Ingredients
500g de rap, clòtxines, carxofes, safrà en
bri, oli d'oliva verge extra, 300g d'arròs,
fumet de peix, tomata madura ratllada,
pebre roig dolç, 1 ceba i alls tendres.

Elaboració
Se sofrig en cassola el rap i es reserva. En
el mateix oli s’escalfa la ceba picada i els
allets. S'hi incorpora la tomata madura

ratllada i el pebre roig i se sofrig 2 min. S'hi afig el safrà i es rega amb el fumet.
Finalment hi incorporem les carxofes trossejades i les clòtxines cuites al vapor.


