
Receptes del VII Curs de cuina al Mercat Municipal: ENTRANTS 
 
 
 
CARXOFES FARCIDES DE SAMBAROT 
 
Ingredients:  
Cors de carxofa, pimentó roig, pimentó verd, tomata madura, alls, pinyons, tonyina, 
oli d'oliva, sal, sucre. 
 
Elaboració: 
Es couen els cors de carxofa amb abundant aigua i una mica de sal i, quan estiguen 
tendres, els refredem i els escorrem per reservar-los. 
Se sofrigen els alls laminats junt amb els pimentons trossejats i els pinyons. Una 
vegada tot sofregit, s’hi afig la tomaca madura trossejada i es continua la cocció. 
Quan el conjunt s’haja reduït, s’hi incorpora la tonyina trossejada i es posa al punt 
de sal i sucre. 
 Es farcixen les carxofes amb el sambarot i s’adoba amb una picada d'all i julivert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANELONS DE CARABASSETA FARCIDA DE SEQUETA DE LLÍRIA AMB 
VERDURETES I FORMATGE FRESC 
 
Ingredients: 
Carabassetes, sequeta de Llíria, carlota, pimentó roig, ceba, oli d'oliva, farina, llet, 
sal, formatge fresc. 
 
Elaboració:  
Es tallen les carabassetes a la llarga en tallades no molt fines. S’escalden i es 
reserven. 
En una paella se sofrig la verdura, s’hi afig la sequeta trossejada i s’hi empolvora un 
poc de farina. A continuació s’hi afig la llet suficient per a lligar-ho. Finalment, s’hi 
afig el formatge fresc trossejat a tallades menudes. Es farcixen les lamines de 
carabasseta amb la mescla preparada i s’enforna 10 minuts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TIMBAL D'OUS TRENCATS I SOBRASSADA LLIRIANA AMB PASTA DE 
BOTIFARRA AMB ALLS TENDRES  
 
Ingredients: 
Ous, alls tendres, sobrassada lliriana, pasta de botifarra, oli d'oliva, sal.  
 
 
Elaboració:  
Se sofrigen els alls tendres trossejats, s’hi afig la pasta de botifarra i se sofrig el 
conjunt 5 minuts i es reserva.  
En una paella es cuinen els ous amb la sobrassada, se’n qualla primerament la clara 
i se’n trenca el rovell a continuació. 
S’emplata intercalant per capes les dos preparacions i s’acaba amb un sofregit d'alls 
tendres. 
 
 
 
 
 
 
CALAMARSÓ FARCIT DE BLANQUET 
 
Ingredients: 
Calamarsons, blanquets, ceba, alls, julivert, tomata madura, pa ratllat, tinta de 
calamar, caldo de peix. 
 
Elaboració:  
Es fa un sofregit amb la ceba, l'all, les tomates i el julivert, i es lliga tot amb el pa 
ratllat. Fora del foc s’hi incorpora el blanquet trossejat a trossets menuts. 
Es farcixen els calamarsons, prèviament nets, amb el farciment preparat. Es 
tanquen amb un furgadents, es col·loquen en una cassola amb un poc de caldo de 
peix i es couen 5 minuts. Per acabar, s’hi afig la tinta de calamar i es rectifica de sal 
si fóra necessari. 
 
 
 
 
 
 
 
Glossari de termes utilitzats en les receptes 
 Valencià  Castellà  

Farcir Rellenar 

Calamarsó Chipirón  
 

 

                


