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L’art de la cuina
El sòl de l’horta és summament fèrtil, el cel aclarit i
l’atmosfera benigna, no se sent fred a l’hivern i a l’estiu
s’atenuen els calors amb els vents de la mar.
J. A. Cavanilles

A Xeraco l’envolta la marjal i la marina per llevant i la serra del Mondúver
per ponent. Al bell mig de tots dos se situa un conjunt de cases antigues
arreplegades en un centre històric, cases noves distribuïdes en una eixampla
i apartaments a la platja. Tot plegat, un complex ben agraciat que té allò que
hom sol anomenar ‘una mesura humana’. Pam amunt, pam avall, una unitat urbana d’un quilòmetre quadrat, del poble diem, que els romans, antics
veïns i visitants del poble, denominaven un cardus. Una mida apropiada que
aquella gent tan sàvia aconsellava per a viure tan tranquil·lament i tenir tots
els equipaments necessaris a tocar de la mà. L’encant de Xeraco resideix
justament en ser discret, rarament trobareu una manifestació arquitectònica
altisonant o un plat escandalosament famós. En paraules del poeta «una bellesa gràcil, elegant per minuciosa».
Entre tots els ingredients fonamentals de la cultura —llengua, art, ciència,
etc.— el menjar es considera un indici de canvi, un reflex fidel i potser una
causa primordial de les transformacions que experimenten les societats. Lletra de convit és un receptari de la cuina familiar, popular i empírica d’aquest

poble, de regust certament atàvic. Entenem que es tracta d’un treball de
creació col·lectiva —bàsicament femenina—, una forma d’art tradicional
equiparable a qualsevol manifestació artística, perquè durant molts anys la
gent de Xeraco ha conformat un costum particular, transmès per generacions, fins a convertir-la en la cuina clàssica del poble. No espereu trobar massa
sorpreses. És la cuina de tota la vida,, amb un cert toc burgés, aquella que
guisava —i guisa encara— la iaia i menjava la néta i el nét. Tampoc no busqueu la polèmica entre antics i moderns, els xeraquers han sigut capaços per
competència i riquesa cultural, d’administrar aquesta escissió i fer-la bona.
Amb Lletra de convit, pretenem d’alguna manera divulgar la cuina xeraquera
com un exemple de cultura i personalitat.
Joan Iborra

Olles i verdures
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Guisat de dejuni
2 sépies, 2 carxofes, 1/2 ceba picada, 1/2 kg. de pèsols, 1/2 tomaca, 1/2 kg. de creïlles,
2 garbetes d’alls tendres, pebre roig, oli d’olives, 1 fulla de llorer, sal

En una olla sofregiu els alls tendres trossejats, els pèsols, la mitja tomaca
i uns trossets de sépia. Quan ho tindreu cuit, aboqueu, a la cassola, l’aigua,
el pebre roig, la creïlla tallada a cantals i la resta de la sépia trossejada.
Finalment, afegiu-hi la carxofa i deixeu coure el guisat
—tapat— a foc molt lent fins que la sépia
s’haurà cuit.
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Caragolà
1’5 kg de caragols negres o moros, 1 pebre roig, 1 tomaca, 1 cabeça alls esclafats, 2
tallades de cansalada magrosa, 3 cebes grosses, 3 vitets o nyoretes, 2 fulles de llorer, oli
d’olives, sal

En un perol ple d’aigua poseu els caragols nets i tapeu-los fins a l’endemà.
Canvieu-los mentrestant l’aigua tres o quatre vegades fins que eixirà neta i
transparent En el moment de preparar-los, poseu el perol amb els caragols, a
foc molt lent, al bany de Maria perquè traguen la molla. Trossegeu el pebre i
talleu la ceba a la llarga, en llesques molt fines. En una cassola sofregiu els alls,
la tomaca i el pebre. Una vegada sofregits aquests ingredients, incorporeu
al caldo la cansalada a la qual li donarem tres o quatre voltetes en
la cullera i salarem. Tireu els caragols al perols amb la
seua aigua en companyia de la ceba trinxada i poseu-ho tot a bullir. Només
trencar el bull, trossegeu el
vitet o les nyoretes i
fiqueu-les a la cassola en companyia
de les fulles de
llorer. Deixeu-ho
coure una hora.
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Esclata-sang amb alls tendres
1 kg d’esclata-sangs, 2/3 garbetes d’alls tendres, oli d’olives, sal

Sofregiu els alls tendres en una paella a foc molt lent. Quan tindreu el sofregit a mitjan fer, poseu els esclata-sangs nets i tallats verticalment en làmines
molt fines. Remeneu els ingredients molt a poc a poc amb una cullera de
fusta, féu-ho amb molta delicadesa a fi de no alterar la conjunció de sabors.
Rectifiqueu-ho de sal i coeu-ho tot a foc amorós, molt lent, amb l’aigua que
soltaran els bolets. Quan seran quasi solsits, els traureu del foc.
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Espinacs amb panses i pinyons
1 kg d’espinacs, ¼ kg. de panses, 100 g de pinyons, beixamel, pa ratllat, oli d’olives, sal

Netegeu i bulliu els espinacs en aigua, escorregueu-los i reserveu-los. Poseu 20 minuts les panses en remulla, esvinceu-les i guardeu-les. Poseu l’oli en
una paella de mànec, sofregiu lleument els espinacs escorreguts i mescleu-los
amb les panses i els pinyons. Remeneu-ho tot molt bé. Aboqueu el contingut en una cassola de test, cobriu-ho amb la beixamel i empolvoreu els
espinacs amb el pa ratllat. Fiqueu la cassola dins el forn fins que es formarà
una crosta daurada.
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Faves solsides o sacsades
1 kg de faves tendres, 4 llonganisses, 1 tallada de cansalada magrosa, 2 manolls de ceba
tendra, pebre roig, oli d’olives, sal

Peleu les faves i guardeu-les. En un morter piqueu la cansalada. Trinxeu
la ceba molt fina i sofregiu-la en una cassola, després aboqueu tots els ingredients al sofregit.
Deixeu que coguen les faves alguns minuts. Distribuïu amb una cullera de
fusta el pebre roig sobre el sofregit
i rectifiqueu la salsa de sal. Remeneu el contingut de la cassola a poc a poc a partir del
mànec. No utilitzeu la paleta
per a fer-ho, si remenàveu
les faves amb qualsevol instrument trencaríeu la delicada harmonia de sabors
aconseguida amb la cocció
suau i lenta.
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Albergínies farcides
2 albergínies, 1/4 kg de magre picat, 1/2 ceba, 1/2 pebre, 1 tomaca, 1/2 l. de llet, 3
cullerades de farina, formatge ratllat, pinyos, oli, sal

Talleu cada albergínia per la meitat. Buideu-les de la molla, sense aprofundir
massa, i netegeu-la de vinces. En una paella sofregiu la ceba trinxada i
quan serà daurada afegiu-hi l’albergínia neta, el pebre trossejat, la tomaca
i el magre picat. Amb la llet i la farina prepareu una salsa beixamel. Quan
la tindreu feta, mescleu-la amb el sofregit resultant i ompliu amb aquesta
massa les albergínies buidades. Empolvoreu-les amb formatge
ratllat i pinyons per damunt, poseu-les sobre
una llanda i fiqueu-les al forn, almenys 20
minuts. Algunes cases substitueixen
el formatge per pa ratllat.
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Miques
1 kg. de pa dur, 1 cabeça d’alls, oli d’olives, pebre negre, sal

En un veixell, humiu el pa i esmicoleu-lo. Piqueu
la cabeça d’alls al morter i sofregiu-lo amb
l’oli en una paella al foc. Afegiu els
crostons de pa i salpebreu la paella.
Amb una cullera de fusta remeneu pausadament el pa
fins que s’impregne de
l’oli sofregit i els alls
picats. A voluntat, i
una vegada servit,
podeu adobar
també amb algunes espècies, pebre roig,
nou moscada,
etc.
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Olla de Nadal
200 grams de cigrons remullats, 1 peuet de porc, 1 orella de porc, 1 tall de cansalada del llom,
1 garreta de vedella, 1 garreta de corder, 1 cuixa i besanca de gallina, 1 cuixa de polit, 1
ouera de gallina, 2 ossos del corbet, 1 os de canya de vedella, 1 botifarra de ceba, 2 blanquets,
4 pilotes de carn, 1 creïlla,1 xirivia, 1 nap, ¼ de col, 1 moniato, 1 perot, 1 penca, sal

Primerament prepareu les pilotes. En un atifell pasteu tots els ingredients,
amb les mans féu-ne pilotes allargades d’una mesura mitjana i enrotlleu-les
amb fulles de col. En una olla amb aigua poseu els cigrons, la carn i els
ossos. Quan alçarà el bull, abaixeu el foc, esbromeu o netegeu de bromera
el caldo, saleu-lo i espereu que bulla lentament al voltant de quatre
hores. Quan estarà l’olla a mitjan coure, afegiu la botifarra,
els blanquets, la cansalada, l’ouera la xirivia, el nap, la
col, la penca trossejada, el moniato sencer i el perot.
Molt poc després, incorporeu les pilotes i
les creïlles senceres, rectifiqueu el punt de
sal de l’olla, tapeu-la i espereu santament
a què es coga. D’aquesta olla se’n fan
diversos plats, segons els costums de
cada poble. A Xeraco, se sol servir
primerament l’arròs guisat amb el
caldo, després una font amb les
verdures, en una altra la carn i
en una tercera els cigrons.
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Sang amb ceba
1 kg de sang bullida (pot ser de pollastre, corder o porc), 4 cebes, orenga o pebrella, pebre
roig, oli d’olives, sal, aigua

Trinxeu la ceba i sofregiu-la en una cassola en oli ben calent. Talleu la
sang a daus. Quan es tornarà transparent, tireu el pebre roig, remeneu-ho
tot i afegiu la sang i la sal. Barregeu tots els ingredients, tapeu la cassola
i coeu la sang a foc molt lent. Algunes opcions aboquen
mig gotet d’aigua a la cocció perquè la sang quede més melosa.
Altres receptes sofrigen una
tomaca amb la ceba. Si
us agrada coenta,
podeu posar-li
un vitet.
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Coques
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Coca de ceba fregada
Pasta: 3 tasses d’aigua, la farina de forment que accepte, sal, corfolls de ceba.
Recapte: 1 ceba grossa, tonyina negra, pebre roig, oli d’olives, orenga, sal

				
Per al recapte: poseu la tonyina negra a dessalar la vespra i reserveu-la.
Talleu verticalment la ceba, fregueu-la ben fregada i deixeu-la reposar hora
i mitja. Renteu-la amb aigua abundosa i escorregueu-la bé. Esmicoleu la
tonyina dessalada i mescleu-la amb el pebre-roig i la ceba. Rectifiqueu-ho
de sal i guardeu el recapte.
Per a la pasta: Poseu a bullir aigua en una olla amb els corfolls de la
ceba. Quan trenque el bull, tireu-hi la sal i un raig d’oli, ràpidament,
afegiu-hi la farina, abaixeu el foc al mínim i remeneu sense descans.
Quan la farina començarà a travar-se, deixeu la massa sobre un banc
i repasteu-la amb les mans untades d’oli fins que obtingueu una
massa molt fina. Unteu una llanda amb oli i escampeu la pasta.
Alceu un crostonet per les vores i arregleu el recapte per
damunt. Regueu la coca i el farcit amb l’oli d’olives i empolvoreu-la amb orenga. Coeu-la al forn a 180º entre
20 o 30 minuts, segons la gruixa de la coca.
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Coca de pebre
Pasta: 1 got de vi eixut, 1,5 parts d’oli d’olives, 1/2 kg. de farina, llevat, sal.
Recapte: 2 pebres, 2 tomaques, tonyina negra dessalada, 1 albergínia, pinyons, alls secs,
oli, d’olives, sal.

Per al recapte: sofregiu el pebre trossejat amb l’all que vulgueu i en acabant la tonyina esmicolada. Quan tindreu el sofregit a mitjan fer, afegiu-hi la
tomaca triturada i l’albergínia (a voluntat). Finalment, tireu-hi el pebre roig,
els pinyons i rectifiqueu-ho de sal. Deixeu-ho coure 10 minuts i guardeuho.
Per a la pasta: mescleu el vi amb l’oli i aneu afegint-hi la farina a poc
a poc. Treballeu-la amb les mans sense descans. Mescleu la massa
amb el llevat i la sal fins que esdevinga una pasta fina i fàcil
de treballar. Unteu una llanda amb oli, arregleu la
pasta per damunt i alceu un crostonet per
les vores. Aboqueu el recapte sobre
la coca, distribuïu-lo bé i
porteu la llanda al
forn.
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Coca de pésols
Pasta de la coca: 1 got de vi eixut, 1,5 parts d’oli d’olives, 1/2 kg. de farina, llevat, sal.
Pasta del pastisset: 1 gotet de vi eixut o cervesa, 1,5 gotets d’oli d’olives, la farina que accepte, un ou batussat, sal
Recapte: 1 kg. de ceba, ¼ kg. de pésols, tonyineta blanca, oli d’olives, ou dur ratllat, sal

Si voleu fer coques, féu la pasta amb la mateixa mida que la coca de pebre.
Per als pastissets, mescleu tots els ingredients i pasteu-los bé fins que esdevindrà una massa fina i dúctil que estendreu damunt el banc en una
capa molt fina si voleu fer pastissos o sobre una llanda untada
d’oli si voleu fer coca.
Per al recapte, sofregiu la ceba trinxada fins
que es tornarà transparent, després mescleula a la paella els pésols bullits prèviament i
ho traieu del foc. Quan el recapte s’haurà
refredat, el mescleu amb la tonyineta.
Si voleu fer pastissets, amb una tassa o
got circular talleu la pasta estesa com si fóra
una coqueta, farciu-la amb una cullerada del
recapte i dobleu-la amb suavitat. Per acabar
els pastissos, féu un crostó per la vora i daureu-los amb ou batussat. Distribuïu els pastissos
sobre una llanda coberta amb paper d’enfornar
i coeu-los al forn.
Si voleu fer coques, distribuïu el recapte per
damunt, féu un crostonet per la vora i acabeu
amb l’ou ratllat empolvorat per tot el farcit.
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Coca empanada
Pasta: 1 gotet de vi eixut o cervesa, 1,5 gotet d’oli d’olives, la farina que accepte, sal, 1 ou.
Recapte: 2 pebres, 2 tomaques, tonyina negra dessalada, 1 albergínia, pinyons, alls secs, oli,
d’olives, sal

Sofregiu el pebre trossejat amb l’all que vulgueu i en acabant la tonyina
esmicolada. Quan tindreu el sofregit a mitjan fer, afegiu-hi la tomaca triturada
i l’albergínia (a voluntat). Finalment, tireu-hi el pebre roig, els pinyons i rectifiqueu-ho de sal. Deixeu-ho coure 10 minuts i guardeu-ho.
Per a la pasta mescleu tots els ingredients i pasteu-los molt bé fins que s’empasten en una massa sense grumolls. Escampeu-la sobre el banc i féu-ne dues capes molt fines. Unteu una llanda de forn amb oli i damunt distribuïu la pasta en
una tongada, després, col·loqueu paciençudament el recapte, de forma que quede
uniforme. Tapeu la coca amb l’altra capa i uniu les dues parts amb un crostonet
fet a les vores. Batusseu l’ou en un plat, pinteu la coca per damunt amb un pinzell humit amb l’ou i coeu-la al
forn de forma que adoptr un color daurat molt intens, quasi focs. Aquesta és
una recepta que perdura encara en
algunes cases de Xeraco, poques.
Són fórmules que adquiriren
una gran importància durant
l’edat mitjana, les famoses panades, i que per sort sobreviuen encara a casa nostra.
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Coques escaldades
Pasta: ½ litre d’aigua, ½ litre de farina de forment, de dacsa o mesclada, oli, sal.
Recapte: tonyineta mesclada amb puré de tomaca, ou dur ratllat i anxoves. També: verdura, capellà
torrat, embotit, sardines torrades,...

Poseu la farina sobre una superfície plana i féu-ne un clotet al mig. Poseu aigua a
bullir. Quan alçarà el bull, afegiu la sal, remeneu fins la dissolució i aboqueu-la molt
poc a poquet al clot de la farina. Amb molta prudència per no cremar-vos, mescleu
aigua i farina fins que s’integraran tots dos elements. Repasteu-ho tot amb oli amb
les mans fins obtenir una massa fina. Amb les mans, féu-ne coques primes, circulars,
i coeu-les lleugerament en una paella o planxa. Afegiu el recapte del vostre gust i ja
la tindreu a punt per menjar. També podeu doblar les coquetes i fer-ne pastissos
de verdura i coure’ls al forn, a la planxa, fregits. Es consumeixen amb la pasta
gairebé escaldant. Una variant molt valorada per la xicalla és la coca untada
amb una generosa cullerada de mel.
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Coques del foradet
1/2 kg. de farina de forment, 2 gots d’aigua, 25 g de llevat, oli, sal.
Recapte: tonyineta mesclada amb puré de tomaca, ou dur ratllat i anxoves. També: capellà
torrat, embotit, sardines de bóta...
Espencat: 2 pebres rojos, 2 albergínies, 2 tomaques madures, 2 capellans o abadejo anglès o
dessalat, 2 grans d’all picat, oli d’olives, sal

Escalfeu l’aigua en un casset i mescleu-la a poc a poc amb la farina fins
que tot estarà barrejat. Poseu la sal i el llevat, torneu a pastar la massa de
farina i aneu abocant amb precaució l’oli que demane la pasta. Guardeu-la
en un atifell durant ½ h o ¾ fins que haja fermentat. Tireu oli abundant en
una paella de mànec i quan el tingueu ben calent, féu boles
amb la massa, aplaneu-les amb la mà i féu-ne coquetes
amb un foradet al mig i fregiu-les. Mengeu-vos-les
ben calentetes amb el recapte que més us apetirà
distribuït per damunt. Per a les criatures més
tendres, amaniu-les amb una cullerada generosa de mel de taronger. Us ho agrairan per
sempre.
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Panets de Pasqua
¼ kg de magre de porc, 1 pit de pollasre picat, 1 fetge de gallina picat, 1 tomaca ratllada,
1 pebre espencat, alls tendres, oli, panets, 1 tomaca ratllada, pinyons, llet, ous, sal

Sofregiu el magre picat, el pit de gallina i el fetge en oli ben calent i ho
reserveu. Al mateix oli sofregiu també els alls tendres. A mitjan coure, afegiu
la tomaca i els pinyons. Fora del foc, barregeu tot el sofregit amb el pebre
esguellat.
Talleu el crostó de cada panet i féu-ne una tapadora. Buideu els panets
de la molla i ompliu-los amb el farcit preparat. Tapeu-los amb la tapadora i
fixeu-la amb furgadents. Prepareu un veixell amb la llet bullent i un
altre amb l’ou batussat. Poseu a escalfar oli en una paella de
vores altes. Quan serà ben calent, passeu cada panet per la
llet calenta, només uns segons, arrebosseulos d’ou i fregiu-los
en l’oli bullent. Tota
aquesta tasca ha
d’anar ben coordinada atès
que s’ha de
fer a la vegada i de
presseta.
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Pastissets de verdura
Pasta: 1/2 quilo de farina de forment, 1/2 got d’aigua calenta, 1/2 got d’oli d’olives, sal
Recapte: llicsons, roselles, orelletes de conill, pastanagues, cama-roges, herbes dolces...
També es poden fer amb bledes, espinacs..., abadejo o tonyina negra, 5/6 grans d’alls
secs, oli d’olives, sal

Per a la pasta procediu igual que heu fet amb les coques anteriors. En
un perol bulliu tota la verdura, després escorregueu-la i guardeu-la. En una
paella al foc fregiu els alls amb la verdura i el bacallà o la tonyina esmicolada. Després repartiu el recapte entre les coquetes amb molta cura a fi
que quede una vora de la pasta. Féu amb els dits un bordó que tancarà el
pastisset. Finalment poseu-los a coure a la planxa, a la paella
—fregits— o al forn.
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Coquetes
Pasta: 1/2 quilo de farina de forment, 1/2 got d’aigua calenta, 1/2 got d’oli d’olives, sal
Recapte: llicsons, roselles, orelletes de conill, pastanagues, cama-roges, herbes dolces...
abadejo o tonyina negra, 5/6 grans d’alls secs, oli d’olives, sal. També es poden fer amb
bledes o espinacs

Amb la mateixa pasta i recapte dels pastissets, podeu preparar unes coquetes típiques, circulars, amb la massa estesa sobre el banc de la cuina.
Amb una tassa o got per mida talleu la pasta, féu-ne una vora amb els dits
i aboqueu el recapte necessari. Distribuïu les coquetes damunt d’una
llanda untada amb oli o amb paper d’enfornar i fiqueu-les a
coure al forn.
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Arrossos
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Arròs al forn de peix
400 gr. d’arròs, 600 ml. de caldo de peix, molles de peix, 1 ceba, 1 tomaca gran madura,
pebre roig, safrà, 1 pessic de pebrella, orenga, all, oli, sal

Torreu al forn la tomaca, peleu-la i reserveu-la. Sofregiu la ceba trinxada
molt fina en una paella. En la cassola de test distribuïu
l’arròs en cru i tireu-hi damunt la ceba sofregida.
Mescleu a banda el caldo del peix amb el
pebre roig, el safrà i la sal i aboqueu-lo
per damunt l’arròs. Fet açò, disposeu
les molles de peix ordenadament
sobre la cassola i fiqueu-la al
forn durant 25 minuts. Una
vegada cuit l’arròs, prepareu
amb la tomaca pelada, la
pebrella, l’orenga i un gra
d’all una picada. Servida
la cassola, féu un clotet
al bell mig de l’arròs i
col·loqueu allí la picada
a fi que cada comensal
mescle el seu arròs amb
un poc d’aquesta salsa.
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Arròs al forn
400 g d’arròs, ¼ kg de costelles de porc, 2 ossos de porc, 1 tomaca, 1 cabeça d’alls, ¼
kg de fesols de careta, 1 nap, 1 botifarra, oli, safrà, sal

En una olla o cassola amb l’oli ben calent, sofregiu la carn, el nap trossejat,
la tomaca sencera, la botifarra i la cabeça sencera d’alls. Quan ho tindreu fet,
sofregiu lleument els fesols trencats i separeu-ne la botifarra i la tomaca i
aboqueu 0’8 litres d’aigua i el safrà. Coeu tot el recapte durant ½ hora. Enceneu el forn a la màxima temperatura perquè estiga ben calent.
En una cassola de test, distribuïu l’arròs homogèniament i damunt ordeneu tot el recapte amb la cabeça d’alls enmig, la tomaca i la botifarra. Aboqueu el
caldo de la cuita en la proporció
de 1’5 parts per part d’arròs. Introduïu la forn a
temperatura màxima
durant 30 minuts,
passats els quals
la baixeu a
180 durant altres 20 minuts
més.
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Arròs al forn amb cigrons i panses
400 gr. d’arròs, 2 tomaques madures grans, 2 cabeces d’all, 1 creïlla o moniato, cigrons,
panses, safrà de bri, julivert, oli d’olives, sal

En una paella, sofregiu les dues cabeces d’alls senceres amb l’oli, els cigrons
que havíeu posat en remulla la vespra, les panses —arremullades i esvinçades
20 minuts abans—, el julivert i la sal. Quan tindreu el sofregiu fet, aboqueulo en una cassola de forn i guardeu una de les dues cabeces d’alls. En un
morter piqueu aquesta cabeça, tot i pell, i un poc de julivert,
mescleu-ho després amb la tomaca ratllada i mescleu-ho
amb el sofregit de la cassola. Distribuïu l’arròs oportunament i arregleu-lo. Al bell
mig de la cassola situeu l’altra cabeça d’alls sencera i a la vora l’altra
tomaca partida per la meitat. Talleu
a llesques molt fines la creïlla o el
moniato, saleu-les i cobriu amb
elles tota la cassola. Coeu l’arròs
al forn al voltant de 45 minuts.
Com és d’ús habitual en l’arròs,
primer cal coure’l a foc fort i
després baixar-lo.
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Arròs al forn amb tonyina negra
400 gr. d’arròs, 1/4 kg. de tonyina negra, 1 kg. de tomaques madures, julivert, pinyons,
6 dents d’all, safrà, 1 polsim de canyella, oli d’olives, sal

Poseu la tonyina en remulla la vespra. A l’endemà eixugueu-la i féu-la a
trossos. En una paella sofregiu la tonyina amb la tomaca ratllada i els alls a foc
molt viu. En una cassola de test arregleu l’arròs i per damunt aboqueuhi el sofregit, els pinyons, la canyella i el pebre
roig. Tireu-hi l’aigua necessària i fiqueu
la cassola al forn durant 25
minuts.
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Crosta amb pilotes
400 g d’arròs, 80 cl de caldo d’olla, 4 pilotes de l’olla, sagí roig, 2 ous, safrà, sal

En una cassola de test, poseu l’arròs i per damunt aboqueu curosament el caldo d’olla. Poseu l’arròs a coure. Mentrestant, batusseu en un plat els dos ous
amb el sagí roig. Quan l’arròs estarà a mitjan coure, distribuïu
les mandonguilles per la
cassola, aboqueu l’ou
batussat per damunt de forma
que reste uniforme i torneu
a introduir la
cassola a forn
fins que acabarà la cuita.
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Arròs caldós
250 g d’arròs, ½ pollastre i ossos de porc segons el gust, caregols, ¼ kg de fesols de
trencar i de la peladilla, 100 g de fesols de careta, 1 nap, 1 pebre roig, 3 grans d’all,
safrà, 1 gotet menut d’oli, sal

En un perol, poseu la carn a sofregir i quan començarà a daurar afegiu
el nap trossejat i poc després el pebre roig i els alls fins que s’acabarà de fer.
Després, incorporeu els fesols i els caregols, féu-los una volteta i aboqueu
un litre d’aigua. Deixeu que coga durant una hora. Tireu dos gots d’aigua
més i quan alçarà el bull poseu l’arròs i el safrà. Deixeu que coga 15 minuts
a foc moderat.
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Arròs caldós de sépia
400 g d’arròs, ½ kg de faves pelades, ¼ de pèsols, 3 carxofes, 2 sépies sense pelar, 1 ½
mitgetes d’oli d’olives, alls tendres, julivert, 3 trossets de costella de porc, sal

Netegeu les sépies i trossegeu-les amb molt de compte per no perdre la
melsa i reserveu-les. Salpebreu les costelles i sofregiu-les en un perol. A mitjan sofregir, incorporeu les sépies trossejades, doneu-los
unes voltetes i tot seguit afegiu els alls tendres
capolats i les carxofes en quarts. Remeneu-ho tot durant uns instants perquè els ingredients es barregen bé
i afegiu 1 litre d’aigua. Féu que
bulla durant un quart d’hora.
Aboqueu després les faves
pelades i els pèsols. Coeuho a foc mitjà durant 10
minuts. Finalment tireu
l’arròs, tapeu el perol i
coeu l’arròs 10 minuts
bullint i 5 a foc lent.
Apagueu el foc i espereu-vos 5 minuts abans
de consumir-lo.
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Arròs caldós de peix
400 g d’arròs, caldo de peix, 200 g de sépia, calamar o rap, 1 tomaca gran madura, 8
llagostins o gambes, 12 clòtxines, pebre roig, safrà de bri, pebre negre (opcional) alls secs.
nyores, oli d’olives, sal

En una cassola o perol sofregiu els alls matxucats amb tot
i pell i els traieu. Amb el mateix oli, sofregiu les gambes i les clòtxines que també reservareu. Després,
escaldeu les nyores esvinçades i els guardeu.
Finalment, afegiu la tomaca ratllada i la sèpia trossejada i ho sofregiu tot plegat. Una
vegada feta aquesta operació, incorporeu l’arròs i el mescleu amb els
ingredients anteriors perquè s’amere
del seu sabor, de seguida tireu el pebre
roig i uns segons després, aboqueu el caldo, en una proporció de 5 parts de caldo per
3 d’arròs. Espereu que alce el bull i rectifiqueu
el brou de sal. Mentrestant, en un morter, piqueu els
alls sofregits, les nyores, el julivert i si us ve de gust, la pell
de les gambes o llagostins. Quan estarà tot ben mesclat i picat, afegiu
una cullerada de caldo de la cocció i incorporeu-ho a l’arròs. Uns minuts abans
d’acabar, distribuïu les clòtxines i el marisc per damunt la cassola.
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Paella de floricol
400 g d’arròs, ½ floricol, ¼ kg de costelles de porc, ½ conill i pollastre mesclats, ¼ kg
de magre picat, pa ratllat, 1 ou, julivert, canyella, 1 llima, pinyons, oli, safrà ver, sal

Prepareu les mandonguilles amb el magre picat, el julivert trossejat, el pa
ratllat, l’ou batussat, la canella, el suc d’una llima i sal. Pasteu tots els ingredients i féu-ne pilotetes.
Talleu la floricol i sofregiu-la a la paella, amb l’all, les costelles, el
conill i el pollastre trossejats i alguna fulleta verda tallada en juliana de l’hortalissa. Sofregiu bé les mandonguilles i reserveu-les. Quan tindreu el
sofregit quasi solsit, poseu l’aigua i féu-li
un bull. Aboqueu l’arròs, rectifiqueu
el caldo de sal i coeu la paella 20
minuts, ja sabeu, en dues etapes
de 10 minuts. A mitjan coure,
distribuïu les mandonguilles.
Aquest mateix arròs el podeu fer servir en dies de precepte només en substituir la
carn per l’abadejo, que haureu posat a dessalar la vespra,
com és costum al poble.
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Paella d’aladroc
300 gr. d’arròs, 200 gr. d’aladroc, 1 manoll d’espinacs, 2 carxofes, 1 tomaca madura,
1/2 cabeça d’alls, safrà de bri, li d’olives, sal

Sofregiu els aladrocs i traieu-los. Després sofregiu els alls, les carxofes
esquarterades i els espinacs. Immediatament afegiu-hi la tomaca
ratllada, doneu-li algunes voltetes i tireu l’arròs a
la paella, sofregiu-lo uns segons i aboqueu-hi l’aigua. Deixeu que bulla i mescleu el caldo amb el
safrà prèviament torrat i
desfet. Quan quedaran
alguns minutets per
a la cuita, distribuïu
els aladrocs sobre
l’arròs. Heu de tenir en compte que
es tracta d’un arròs melós, per tant
haureu d’augmentat un poc la quantitat de brou en què
coureu l’arròs.
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Paella de ceba i creïlla
400 g d’arròs, 3 creïlles mitjanes, 2 cebes, abadejo o tonyina negra, safrà, oli, sal

Poseu a dessalar la vespra l’abadejo o la tonyina. En una paella,
sofregiu l’abadejo espencat i traieu-lo. Sofregiu la creïlla tallada a
trossets menuts i reserveu-la. Sofregiu la ceba trinxada i quan la
tindreu ben solsida, poseu l’arròs i féu-li algunes voltetes perquè s’impregne de sabor.
Després, aboqueu l’aigua, 2 parts per
1 d’arròs. A mitjan coure de l’arròs, afegiu la creïlla i l’abadejo
i espereu la cuita de la paella. Algunes receptes substitueixen l’abadejo per la
tonyina negra.
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Arròs a banda
400 g d’arròs, ½ kg de morralla, 2/3 trossos de peix de tall per a sofregir, 1 sèpia o
calamar, 2/3 carrancs, 4 gambes, 3 galeres, alls secs, pebre roig, oli, sal

Prepareu el caldo de peix amb la morralla i
reserveu-lo. En una cassola fonda o en una paella, sofregiu els alls amb l’oli ben calent i
els retireu. Féu el mateix amb el marisc i
els trossos de peix. Estisoreu la sèpia o el
calamar i sofregiu-ho. Quan ho tindreu
a punt, poseu l’arròs i remeneu-lo perquè es bega el suc. Sofregiu el pebre
roig molt lleugerament i tot seguit aboqueu el caldo, recordeu la proporció de
2 parts de caldo per cadascuna d’arròs.
Antigament s’usava nyora en lloc de
pebre roig. Deixeu que bulla 10 minut
a foc molt viu, embogit, i 10 minuts més
a foc molt lent, amorosit. Quatre o cinc
minuts abans d’acabar la cocció, distribuïu
per damunt el marisc. Heu de fer que repose cinc minuts després d’acabat el foc.
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Paella amb fesols de la dacsa
400 g d’arròs, 500 g de carn mesclada (conill i pollastre), ½ kg de fesols de la punxeta,
1 pebre, 1 tomaca, 1 ceba, 2 dents d’all, 1 litre d’aigua, 1 got menut d’oli, pebre roig,
safrà, sal

En una paella poseu l’oli a escalfar i sofregiu la carn trossejada. A continuació afegiu la ceba trinxada i el pebre espencat. Deixeu que sofregisca
un poc. Poseu la tomaca ratllada i els alls xacats i ho torneu a remenar.
Quan serà tot sofregit, incorporeu els fesol i després el safrà, una culleradeta de pebre roig i sal. Poseu aigua i deixeu que bulla fins que s’haurà
cuit. Finalment, aboqueu l’arròs i rectifiqueu de sal el brou. Coeu la paella
durant 20 minuts a mig foc.
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Pebres farcits
400 g d’arròs, 4 pebres rojos grans, sense fissures, 1/2 kg de tonyina negra o de magre
picat, 2 tomaques, 1 tassa de caldo d’olla (opcional), 1 culleradeta de pebre roig, safrà,
oli d’olives, sal

En una paella de mànec sofregiu el magre picat o la tonyina dessalada per
damunt damunt en oli ben calent. Després, incorporeu-hi la tomaca trossejada
i acabeu-ho de fer. A la mateixa paella poseu l’arròs, el pebre roig, el safrà i
la sal. Adobeu-ho tot amb el caldo de l’olla, si ho voleu, mescleu-ho tot molt
bé i traieu-ho del foc. En segon lloc renteu els pebres, talleu-los
el peçó en forma circular, esvinceu-los i
poseu-los davall el raig de l’aixeta perquè
es netegen per dins. Amb l’arròs que
heu preparat farciu els pebres, tapeulos amb les corones que havíeu tallat
adés, enganxades amb furgadents perquè no s’òbriguen durant la cocció.
En una cassola de test o en una
llanda de forn, poseu una mica
d’aigua, pinteu amb oli els pebres farcits, ordeneu-los al veixell i fiqueu la cassola al forn
durant 3/4 d’hora, més o menys.
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Fideuada
400 g de fideus, 1 l de caldo de peix, 1 sèpia, 4 gambes, 4 cigales, 4 galeres, carrancs,
¼ kg de trossos de nero, ½ kg de clòtxines de la terra, 2 cebes, 2 tomaques, pebre roig,
all, llorer, safrà de bri, sal

Poseu l’oli a escalfar a la paella i sofregiu les cigales, les gambes, les galeres, les clòtxines, els carrancs i el nero que traureu només daurar-se.
Després, sofregiu la sèpia, la ceba ben solsida, la tomaca i els alls.
Alguns costums familiars solen trinxar la ceba molt menuda o ratllar-la perquè el mos esdevinga més fi. Quan
tot estarà fet, incorporeu els fideus i remeneu-los
amb el sofregit. Tireu el pebre roig i immediatament el caldo i el safrà. Només alçarà
el bull, aboqueu els fideus i rectifiqueu
de sal el brou. Quan quedaran uns
pocs minuts per finir la cocció, 15
minuts, dalt o baix, disposeu el
peix i el marisc per tota la
fideuada.
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Peixos
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Polp encebollat
1’5 kg de polpet, 1 kg de cebes, 1 cabeça d’alls, 1 tomaca madura, 1 copa de conyac, 2
fulles de llorer, oli d’olives, sal

Llaveu i netegeu els polpets. Salpebreu-los. En una cassoleta, sofregiu la
cabeça d’alls íntegra i reserveu-la. Després, sofregiu les cebes tallades finament a la llarga. Quan es tornaran transparents, afegiu-hi la tomaca i remeneu-la perquè es barrege amb la ceba. Fiqueu els polpets, el llorer, la cabeça d’alls i el conyac. Cobriu amb aigua tots els ingredients i féu-los bullir.
Corregiu el punt de sal i baixeu el foc a la mínima expressió.
Tapeu la cassola i féu una cocció llarga, entre 30 i 50
minuts, segons la grandària del polp. Compte
amb el foc que només ha d’amorosir el
polp. Una variant d’altres terres afegeix cinc minuts abans de servir-lo, la típica picada valenciana feta amb crostonets
de pa i ametles fregides
amb pebre roig o nyora, tot mesclat al morter amb un poc del
suc de la cocció.
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Allipebre
1 kg d’anguiles pasturenques o mareses, 12,5 cl d’oli, 2 cabeces d’alls, 1 kg de creïlles,
una cullerada sopera rasa de pebre roig dolç, 1 vitet 75 cl d’aigua, sal

En un perol escalfeu l’oli per a fregir una cabeça d’alls desgranats i el
pebre roig. Tireu l’aigua i espereu que bulla durant deu minuts.
Després afegiu les creïlles i el vitet, deixeules coure durant deu minuts i rectifiqueu l’allipebre de sal. Finalment
aboqueu les anguiles netes i
trossejades. Quan les creïlles estaran al punt, en
un plat farem un picat
amb una creïlles i els
alls que han sobrat.
Deixeu que coga
durant deu minuts o un quart
d’hora.
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Cassola de peix
brou: 1 kg de morralla, 1 peix de roca: escorpa, cabut, aranya, cabra... 1 all porro, 2
carlotes, 1 ceba.
2 llobarros, 1 rajada, 8 gambes, 1 ceba, 1 tomaca, 2 nyores, alls, 1 vitet, 1 fulla de llorer,
pebre roig, pebre negre, farina, sal, picada: ametles, avellanes, 2 grans d’all, julivert

Bulliu tot el peix amb les hortalisses i coleu el caldo. En una cassola de test o en un caldero sofregiu la ceba trinxada, els alls i la
tomaca. Paseu per l’oli calent molt tènuement les nyores,
traieu-les del foc i piqueu-les al morter amb una poca
de sal. Sofregiu un poc les gambes i reserveu-les.
Netegeu el peix, desespineu-lo i salpebreu-lo.
Arrebosseu-lo amb farina, sofregiu-lo a la
cassola i guardeu-lo. Afegiu el pebre roig,
féu-hi unes voltetes i aboqueu la meitat
del caldo fins que alçarà el bull. Col·
loqueu delicadament el peix per tota
la cassola i afegiu caldo, si cal, fins
que el cobrirà. Espereu que bulla i
en aquest moment, poseu les gambes
i per damunt distribuïu la picada. Apagueu el foc i féu que la cassola repose 5
minuts abans d’escudellar el peix.
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Caldero de peix i conill
Caldo: 1kg de morralla, 1pebre, 1 ceba, 1 all porro, 2 fulles de llorer, 4 litres d’aigua
1 mussola, 1 rap i 1 rajada, 1 conill, 2 tomaques, 1 cabeça d’alls, 1 ceba grossa,
1 pebre, oli d’olives, 1 fulla de llorer, sal, ametles, gallonets, julivert, avellanes,
pinyons i sal

Salpebreu i trossegeu el conill. Poseu l’oli a escalfar
al caldero i sofregiu el conill amb els alls xacats, la
tomaca, la ceba trinxada, el pebre i la fulla de
llorer. Talleu les creïlles a rodanxes i quan
observareu que el sofregit està a mitjan
fer, incorporeu-les al sofregit i afegiu
el brou de peix. Deixeu que bulla
fins que la creïlla estarà a punt.
En aquest moment distribuïu
el peix a tallades i cobriu-ho
tot amb caldo, no massa. Passeu la picadeta pel túrmix:
ametles, gallonets, avellanes,
pinyons, julivert i sal i mescleu-la amb els ingredients
del caldero. Féu que bulla
un poc, rectifiqueu-ho de
sal i apagueu el foc.
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Espardenyà
1 kg d’anguiles, 1 kg de collverd, 1 kg de creïlles, 2 culleradetes de pebre roig, 2 vitets,
2 fulles de llorer, pinyons, safrà, oli, sal, pebre negre, 1 cabeça d’alls, julivert

En una paella sofregiu la carn trossejada amb l’oli ben calent. Quan ho
tindreu tot ben sofregit afegiu-hi les creïlles tallades a cantals. Deixeu-ho
que coga a poc a poc. Talleu a llesques o làmines la cabeça d’alls i
piqueu el julivert ben fi. Incorporeu-ho al sofregit de la caldera
i doneu-li dues o tres voltetes amb el cullerot. Salpebreu
el sofregit i mescleu-lo amb el safrà, els pinyons i el
pebre roig. A fi que no es creme, aboqueu tot seguit 1 litre d’aigua a la caldera. Deixeu que
bulla el caldo durant 20 minuts i afegiu-hi
les anguiles, netes i trossejades, els vitets
i el llorer. Si voleu una espardenyà ben
coenta, féu a trossos menuts el vitet quan el poseu a la caldera.
Deixeu que coga durant 20
minuts més procurant de
controlar el nivell del brou
perquè ha de quedar una
mica espès però caldós.
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Bacallà amb allioli
3/4 kg. de bacallà dessalat, 4 tomaques, allioli

Talleu el bacallà en trossos de gruixa gran i dessaleu-los. Després de dessalat, eixugueu el bacallà amb un drap blanc. Netegeulo de pells i espines, sofregiu-lo en oli molt
calent en una paella i reserveu-lo. En
un altre oli sofregiu les tomaques
trossejades a quadres i després
passeu-les pel sedàs. Aboqueu la tomaca sofregida en una cassola
de test, col·loqueu
damunt el bacallà
i per sobre de tot
l’allioli. Rostiu
l’abadejo al forn
fins que l’allioli
estiga quallat i
prenga un bell
color daurat.
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Bacallà amb tomaca
1/2 kg. de bacallà, 1/2 kg. de tomaca, farina, 2 ous, oli d’olives

Preneu el bacallà i poseu-lo en remulla la vespra de guisar-lo, tot i canviant-li l’aigua diverses vegades. Abans de començar la preparació del plat, traieu el peix de l’aigua i l’eixugueu-lo
amb un drap blanc. Poseu una cassola d’obra al foc
i aneu escalfant l’oli. Una vegada ben calent, tireu un pessic de sal i a l’oli sofregiu els alls
pelats i romputs. Mentre, en un plat, poseu la farina i en l’altre els ous batussats.
Immediatament, arrebosseu el bacallà,
primerament amb farina i després
amb l’ou batut, sofregiu-lo amb l’oli
calent i traieu-lo en companyia dels
alls perquè no es cremen. Després
aboqueu-hi la tomaca ratllada i
fregiu-la en la mateixa cassola a
foc molt suau. Finalment, arregleu
els trossos de peix al veixell, i per
damunt tireu els alls. Féu bullir el
bacallà molt suavet i serviu-lo a
taula ben calent.
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Aladroquet al forn
½ kg d’aladroc, 1 tomaca, alls tendres, pebre roig, pebre negre, pinyons, 2 fulles de llorer, canella, oli, sal

Escapceu i esventreu el peix. Salpebreu-lo. En una cassola de test distribuïu l’aladroc net i per damunt poseu els alls tendres tallats, els pinyons, les
dues fulles de llorer, la canella i la sal. Regueu-ho tot generosament amb oli
d’olives. Fiqueu-lo a coure al forn durant 10 o 15 minuts. Alguns costums
culinaris familiars, per fer més mengiu el peix, solen desespinar-lo.
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Bonítol al forn
1 bonítol, ½ kg de creïlles, 2 cabeces d’alls, 2 tomaques, julivert, pinyons, llorer, pebre
roig, pebre negre en gra, canyella

Poseu el bonítol en remulla 24 hores ans de preparar el plat. Peleu les
creïlles, talleu-les en rodanxes i feu-ne un llit amb elles a la cassola de test.
Poseu-hi el bonítol sobre les creïlles i damunt la tomaca trossejada, Mescleu
en un atifell els alls xacats, la fulla de llorer trossejada, el julivert, els pinyons, el pebre en gra, el pebre roig
i la canyella. Una vegada ho tingueu
tot mesclat, distribuïu aquest recapte per damunt la cassola.
Regueu-ho tot amb l’oli
d’olives i afegiu una
mica d’aigua. Coeu la
cassola de bonítol al
forn durant ½ hora.
Primerament amb
el forn molt fort i
finalment, quan la
cassola s’haja escalfat, a mitjan foc.
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Gambeta amb bleda
1/4 kg. de gambeta, 2 ganyes d’abadejo roig, 4 ous, 1 creïlla, 1 garbeta de bledes, pebre roig,
1 vitet, oli d’olives, 1 got d’aigua, sal

Poseu la cassola al foc amb l’oli i sofregiu la gambeta, després afegiu-hi el
pebre roig i l’aigua. Tot seguit, poseu-hi —si voleu— la creïlla a cantals, la bleda i l’abadejo. Rectifiqueu-ho de sal. Quan serà a
mitjan coure, incorporeu el vitet —trossejat,
si us agrada molt coenta— i deixeu caure
els ous sobre la cassola. Quan el rovell esdevindrà dur, el plat serà cuit.
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Mandonguilles d’abadejo
1 abadejo menudet o 4 ganyes d’abadejo roig, 2 creïlles, 1 ou, 3 dents d’all, pinyons,
julivert, canella, oli, sal

En una cassola poseu a foc les creïlles pelades i tallades i damunt dipositeu l’abadejo dessalat amb una poca d’aigua que cobresca el peix. Quan
serà cuit, netegeu l’abadejo d’espines i pell i esbrineu-lo o esguelleu-lo a
bocins molt menuts. En un atifell, mescleu aquests trossets
de peix amb la creïlla cuita i treballeu-ho amb les mans
fins que esdevindrà una pasta fina. Tasteu-la i rectifiqueu-la de sal, si s’escau. Afegiu l’all picat, la canella, els pinyons i el julivert estisorat. Repasteu la
massa perquè els ingredients queden ben travats.
Batusseu un ou com si fóra per a fer truita. Amb les mans féu les mandonguilles
llongues característiques, arrebosseu-los
amb l’ou batussat i fregiu-les en
oli ben calent.
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Carns
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Cap de bou
1 cap de bou, 4 penques, 4 creïlles, 2 cebes grosses, safrà, pebre roig, 1 fulla de llorer,
oli d’olives, sal

Demaneu al carnisser que us prepare el cap de bou i n’extraga totes les
parts comestibles com les galtetes que exigireu trossejades, la llengua que
demanareu pelada i tallada a llesques, etc. Refuseu el cervell que podeu guisar en altra ocasió. Opcionalment podeu afegir a la cuita
els ulls del bou, menja extraordinària, si la sabeu
apreciar. En tot cas només és tracta d’una
possibilitat més. En un atifell escaldeu
les penques trossejades, tireu l’aigua i
guardeu-les. En un perol sofregiu
la ceba trinxada molt fina. Quan
acabarà el procés, afegiu tots els
ingredients en cru al perol i
deixeu que bulla. Esbromeu
el caldo, rectifiqueu de sal i
baixeu el foc al mínim. És
una carn que ha de bullir,
almenys, cinc o sis hores a
foc molt dolç.
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Berenar de Pasqua
1 kg de rellomello fet a tallades, 1 kg de tomaca madura, ½ kg de pebres, 1 o 2 carxofes,
ceba de gra, 5 grans d’all, 1 cullerada de sucre, pebre negre en gra, 1 fulla de llorer, oli, sal

Primerament, saleu la carn, i en una paella la sofregiu lleugerament i la guardeu. En el mateix oli, poseu a
sofregir els alls, després la tomaca i finalment la
carxofa tallada en finíssimes llesques verticals,
en el sentit de la flor, els doneu unes voltetes i aboqueu la carn perquè s’acabe de coure. Abaixeu el foc a una
temperatura amorosa, al mínim,
i espereu que coga en a penes 10 o 15 minuts.
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Colomins farcits
4 colomins, 2 fetges de pollastre, 1 cabeça d’alls, cansalada magrosa, 1 copa de vi negre,
oli d’olives, sal

Escorxeu els colomins i relleveu-los les entranyes pel ses, sense obrir-los.
Reserveu les vísceres, cor, fetge... per al farcit. Estisoreu la cansalada
magrosa molt menuda i piqueu-la amb els alls. El mateix fareu amb els fetges de pollastre i les vísceres dels colomins, que mesclareu amb la
cansalada i els alls una vegada picats.
En un atifell aboqueu aquesta mescla i barregeu-la amb el vi. Repasteu el farcit i amb aquesta
pasta ompliu l’ocell tranquil·
lament per darrere. Cosiu
el forat de l’animal perquè
no s’escape cap substància
i salpebreu-lo. En un veixell de foc col·loqueu els
colomins. Regueu-los amb
oli i el que quedava de vi
i poseu-los al forn moderat
durant 15/20 minuts.
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Guisat de mandonguilles
¼ kg de magre de porc, 1 ceba gran, 4 creïlles mitjanes, 1 ou, pinyons, all, pa ratllat,
pebre roig julivert, oli, sal

Sofregiu en una cassola la ceba trinxada molt fina, o ratllada. En daurarse, incorporeu el pebre roig, les creïlles tallades a cantals i una poca d’aigua.
Mentre es cou la ceba, prepareu les mandonguilles amb el magre de porc
picat, el pa ratllat, els pinyons, el julivert tallat, els alls tallats o picats i la sal.
Introduïu-les a la cassola quan la creïlla tindrà mitja cuita, baixeu el foc al
mínim i espereu que es coga la carn.
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Peixet rostit
1 peixet de vedella sencer, ¼ kg de magre picat, 1 tall de cansalada magrosa, formatge
ratllat, 1 ceba, 3 cabeces d’alls, 4 fulles de llorer, julivert, pinyons, pebrella

Ratlleu la ceba molt fina, sofregiu-la en una paella i guardeu-vos-la. Piqueu
en un morter o una picadora el magre, el julivert, els pinyons, la cansalada, la
pebrella i el formatge ratllat. Feta aquesta massa, afegiu-hi l’oli i la ceba sofregida
a fi d’obtenir una pasta untosa. Obriu el peixet i farciu-lo amb aquesta pasta.
Nugueu-lo amb fil d’empalomar o amb una malla de lligar.
Poseu oli en una cassola i sofregiu les tres cabeces d’alls enteres, la carn i les
fulles de llorer. Tapeu l’atifell i féu que coga amb un insigne de foc. Durant la
cuita, remeneu la salsa i mulleu el peixet amb
ella. Feta la carn, prepareu la salsa: tritureu les cabeces d’alls
—sense pell— i la salsa
resultant, passeu-ho
per un colador xinés
i reserveu-la. Poseu
el peixet en una
font i regueu la
carn, lentament i
generosa, amb la
salsa obtinguda.
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Polit farcit
1 polit o paó o faisà, ½ kg de llom de porc, ¼ de magre de porc, 1 pit de pollastre,
1 fetge de conill, 4 talls de cansalada magrosa, vi negre, prunes espinyolades, 1 cabeça
d’alls, suc de taronja, mitja poma ratllada, julivert, llorer, pebrella

Féu que us escorxen el polit i fregueu la pell amb un gra d’all. Amaniu
la carn amb vi negre mentre punxeu la carn amb una forqueta per tal
que el most penetre dins l’animal. A banda i per separat, piqueu el pit del
pollastre, el fetge i la cabeça d’alls. En un veixell a banda, mescleu el llomello, el magre picat, el pit de pollastre, el fetge, les prunes, la mitja poma,
la cansalada tallada a quadrets, el julivert, els alls picats, la pebrella
i la sal necessària.
Ompli el polit amb aquest recapte i cosiulo amb fil d’empalomar. Fiqueu-lo a coure dins d’una cassola
amb el llorer i el vi a
foc molt lent, durant
molt de temps, fins
al moment en què la
carn esdevinga d’un
color daurat fosc.
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Turmes
1 kg de turmes de corder o de jònec, 1 ceba, julivert, alls secs, 1 ou oli d’olives, pa
ratllat, sal

Demaneu al carnisser que despulle les turmes de la doble pell. A casa, bulliu les turmes amb una ceba tallada en quarts amb tot i corfoll i deixeu-les
refredar. Talleu-les després a llesques allargades. En un plat poseu el pa ratllat
i en un altre l’ou batussat amb una mescla picada finíssimament de julivert
i tres grans d’alls secs trossejats a bocins molt menuts. Arrebosseu les turmes,
primerament amb l’ou i després amb el pa i sofregiu-les amb l’oli ben calent.
Acompanyeu-les d’espencat o salmorra i d’una fogassa de pa.
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Arròs en col
Era la llum dels temps passats
l’oli, la llàntia. Ah!
A la pubilla cridava
perquè aclarira el disbarat, tan sobtat
i feia: posa-li oli a la llum
perquè si s’apaga
es queden tots a fosques
i més negres que el betum.
Mira que es mor
la llumeta del cresol.
A la cuineta es fa el sopar,
col bullida i xulla de corder entre el pa,
col bullida i bona cansalada

i de postres, monges de dacsa
i del tabac ple els bons confits
i a més un glop d’anís, ben ensucrat.
Vaja bon sopar.
Era la llum dels temps passats
i quan li faltava l’oli
no tindríem ni rosari ni sopar
fins que el cresol quedava ben conreat.
Poseu-li oli a la pobra llum
perquè no faça fum:
féu arròs amb col, per a l’estol.
Extreta del llibre La serp de la Venta.

