




A la cuina, els nens poden aprendre importants valors
necessaris per al seu desenvolupament psicològic com
la responsabilitat i el valor de col·laborar en les tasques
de casa. A més és una bona via perquè s'iniciïn a conèi-
xer quins són les propietats dels aliments, i la importàn-
cia de portar una dieta equilibrada.

És important conscienciar als menuts en les claus de la
bona alimentació, així com en la necessitat d'aprofitar el
menjar i no malgastar-lo. Sobretot, és una activitat molt
divertida i, a la vegada, útil per entretenir-los en un dia de
pluja, sobretot ara que arriba el fred i l'aigua, o qualsevol
tarda a casa. Els encanta barrejar ingredients i donar
forma als plats amb les seves manetes, això sí, sempre
sota la supervisió dels adults per als processos compli-
cats. 

Decorar el menjar i donar-li formes divertides es conver-
tirà en tota una aventura, que també millorarà la seva

destresa manual. Però, al marge que els petits de la casa
vulguin o no col·laborar en les tasques de la cuina, és im-
portant tenir sempre a mà, volem dir, en ment, una sèrie
de receptes especialment dedicades a ells. No els agrada
tot, però són amants de determinats ingredients el re-
sultat final dels quals són plats que els encanten i als
quals mai fan mala cara. Sabent quins són aquests plats
preferits tenim, en part, solucionat el problema de l'hora
de dinar o sopar; encara que ells són volubles i el que
sembla ser que els encanta, al cap d'un temps i de sobte
diuen NO! Cal tenir aleshores a mà una altra possibilitat
per tal no se saltin cap menjada. 

En aquesta edició de la PRENSA MAGAZINE, la número
dos-cents, et proposem algunes receptes senzilles amb
ingredients naturals i propietats, per fer que els ingre-
dients de sempre es converteixin en una nova delícia per
a l’hora de menjar.

Cuina 
amb i per a nens
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Pollastre
arrebossat
amb cereals

Heu provat alguna vegada a fer El pollastre arre-
bossat amb cereals és una recepta divertida i molt
fàcil de realitzar, i segur que als teus fills els agrada
ajudar-te a “arrebossar” el pollastre en els seus ce-
reals de desdejuni.

Ingredients
• Pollastre trossejat
• Corn Flakes o cereals
• Ou
• Farina

Com fer un pollastre arrebossat cruixent
Es col·loquen els flocs de blat de moro en una borsa
o en un morter i es copegen per trencar-los. No
s'han de picar del tot perquè el resultat final de l'a-
rrebossat sigui cruixent.
Es passen els trossos de pollastre per farina, a con-
tinuació per ou i finalment pels flocs de blat de
moro trossejats.
Es fregeix el pollastre arrebossat en oli calent.

Recepta i foto: 

Pequerecetas i Meal Makeover Moms
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Macarrons a la bolonyesa
Ingredients
400 g de macarrons.  
2 fulles de llorer. 
Oli d'oliva verge extra. 
Salsa Bolonyesa.  
Formatge parmesà o emmental. 
Sal. 

Elaboració
La salsa bolonyesa ja la tindrem preparada prèvia-
ment.
A banda, posarem a bullir abundant aigua amb sal
amb un parell de fulles de llorer. Quan bulli, hi afegi-
rem els macarrons. Els deixarem fer el temps que ens
indiqui el fabricant, que pot anar entre 8-10 minuts
aproximadament. N’hi ha uns ara que amb 4 minuts
en tenen prou.
Escorrem la pasta. No tireu aigua freda per evitar que
s'enganxin, si voleu un raig d'oli, però res mes.
Ara, mentre escalfem la salsa, emplatem els maca-
rrons.
Hi posem una bona quantitat de salsa a sobre.
Un raig d'oli d’oliva i hi escampem el formatge ratllat
pel damunt i a dinar!
Si us en sobre, ho podeu congelar sense problemes.

Recepta i foto: La cuina de sempre
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Una recepta divertida per a la nit d'Halloween. Si
deixem als nens decorar la seva pizza, s’ho passen
bomba, i és molt fàcil.

Ingredients
Mitja massa per a fer pizza. 
Pernil cuit. 
Tomàquet fregit. 
Olives negres. 
Formatge per gratinar o mozzarella. 
Pebrots vermells en tires (poden ser de llauna).

Preparació
Escalfem el forn a 200ºC
Estirem part de la massa donant-li forma de fan-
tasma. L'altra part donant-li forma circular. Col·lo-
quem ambdues en una safata de forn, hi afegim el
tomàquet repartint-ho.
Col·loquem el pernil de York sobre el tomàquet.
Hi afegim formatge al gust.
Amb les olives i les tires de pebrot decorem les piz-
zes.
Ho fornegem fins que estiguin al punt.
Recepta i foto: Debora mis recetas

Pizza 

d'Halloween
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Recepta de 

galetes farcides 

de melmelades

Ingredients (per unes 50 galetes) 
• 400 g de farina. 
• 200 g de farina d'ametlla. 
• 300 g de mantega. 
• 300 g de sucre. 
• 1 culleradeta de vainilla. 
• 4 rovells d'ou. 
• 1 culleradeta de llevat Royal. 
• Melmelada 
(maduixa, préssec i cirera). 
• Sucre Glass per decorar. 

Com fer-les
Tamisar les farines i les barregem amb la
mantega, el sucre, els ous i el llevat en un
bol, i els batem fins que aconseguim una
massa homogènia i llisa. Tapem amb paper
film i ho deixem refredar en el frigorífic uns
20 minuts.
Dividim la massa en dues parts, tirem una
mica de farina damunt la taula i estirem
amb l'ajuda d'un corró fins a deixar una
massa d'un grossor d'uns 3mm. Fem el ma-
teix amb l'altra porció de massa. Aquí és
aconsellable refredar la massa una altra ve-
gada en el frigorífic uns 30 minuts perquè la
massa estigui més dura, així serà més fàcil
retallar les galetes i que les formes surtin bé.
Amb els talla-pastes anem retallant les ga-
letes, la meitat d'elles sense forat en el mitjà
i l'altra meitat d'ells amb forat, ja que uns
seran la base i uns altres la tapa.
Fiquem en el forn 10 minuts a 200ºC. Una
vegada ho traiem i deixem refredar, tirem
sucre glass amb un colador a les galetes
amb forat. Escalfem breument la melmelada
amb una cullerada d'aigua, perquè es ba-
rregin bé i ho deixem refredar.
Untem la tapa inferior de les galetes amb la
melmelada del sabor que vulguem. No tira-
rem molta melmelada perquè en posar da-
munt l'altra part de la galeta se'ns pot
desbordar per les vores.
Encaixem les galetes amb forat damunt de
les galetes cobertes de melmelada estren-
yent lleugerament, i ja tenim les galetes
llestes.
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LLIBRETS
de llom, pernil i formatge

Ingredients
6 llibrets de llom.
Pernil dolç. 
Formatge per fondre. 
Pa ratllat. 
Farina. 
2 ous.
Oli per fregir. 
Sal. 

Elaboració
A la vostra xarcuteria heu de demanar directament
llibrets i us els prepararan com un llibre obert. 
Posem un bon raig d'oli per fregir a escalfar.
Salem els llibrets de llom per totes bandes.
Els farcim amb un tros de pernil dolç.

Posarem un tall de formatge plegat a sobre el per-
nil.  Podeu fer servir el que més us agradi, però mi-
llor que sigui cremós. I tanquem amb l'altra part del
llom. Fem el mateix amb tots.
Ara, salem els ous i ho batem bé.
Passem el llibret per la farina. Ben arrebossat. El
suquem dins l'ou batut i l'arrebossem bé amb pa
ratllat
Quan l'oli sigui calent, posarem el llibret dins la
paella acompanyant-lo per tal que no esquitxi. Dei-
xeu que agafi bon color per tots dos costats.
El reserveu sobre un paper absorbent.
I ja els podem servir. Els podeu acompanyar de mil
guarnicions (patates, verdura, pebrots, arròs,
pasta, etc.).

Recepta i foto: Catalunya cuina
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Puré de pastanaga

Ingredients
4 pastanagues grans. 1 patata mitjana. 1 carbassó
(sense pell). 4 rodanxes de formatge tipus tranche-
tes. Oli d'oliva. Brou de verdures. Sal i Pebre. 

Com preparar-ho
Trossegem tota la verdura a trossos petits i la
posem en un bol, hi tirem el brou fins que cobrim la
verdura i un dit més. Ho cuinem uns 20 minuts fins
que la verdura quedi  tendra.
Una vegada transcorregut el temps, posem tota la
verdura, el brou i el formatge en el got de la bate-
dora, hi afegim la sal i el pebre i ho triturem fins a
tenir un puré suau i cremós.

Servim el puré calent amb uns crostonets de pa to-
rrat i trossets de pastanaga, podeu afegir també una
miqueta de julivert.

Consells 
Es pot utilitzar aigua en comptes de brou de verdu-
res, però el puré de pastanagues queda més sabo-
rós si cuinem la verdura amb brou de verdures. Si
ho preferiu podeu utilitzar l'olla exprés per a reduir
el temps. Si opteu per ella, tindreu la verdura cuita
en tan sols 5 minuts.

Recepta i foto: Pequerecetas

El puré de pastanaga és plat d'èxit amb els nens ja que la pastanaga és una de les
seves hortalisses favorites. Té un sabor molt dolç i resulta molt atractiva pel seu color, i
ja se sap que els nens solen menjar pels ulls. És econòmic, fàcil de preparar, amb poca
complicació i sempre, sempre queda bé.



Arròs
amb salsitxes

Ingredients per a 4 persones
• 6 salsitxes fresques, o tipus Frankfurt mitjanes i
de qualsevol varietat que t'agradi. 
• 300 gr d'arròs de gra rodó.
• 1 pebrot verd. 
• 3 dents d'all. 
• 200 gr de salsa de tomàquet triturat. 
• 100 gr de daus de bacon o xoriço.
• Sal i pebre. 
• 1 culleradeta de pebre vermell dolç. 
• 1 fulla de llorer. 
• Oli d'oliva verge extra. 
• 600 ml de brou de verdures o pollastre 
(pot ser tetrabrick). 

Elaboració
Tallem les salsitxes a rodelles d'un centímetre de
grossor. Piquem el pebrot i pelem i filetegem els
alls.
En una cassola al foc posem un fons d'oli amb la
fulla de llorer i hi ofeguem suaument els alls i pe-
brot picats. 
Quan comencin a agafar color hi posem les salsit-
xes i el bacon o xoriço i deixem que es torrin una
mica. Hi podem afegir un raig de vi blanc sec i dei-
xar que s’evapori.
Una vegada que les salsitxes estiguin ofegades hi
afegim el pebre vermell, hi donem unes voltes, i al
moment hi afegim el tomàquet. Esperem un pa-
rell de minuts per tal que redueixi una mica.
Afegim l'arròs i ho saltem amb el greix. Afegim el
brou, provem de sal, afegim pebre, i deixem coure
l'arròs sense remoure-ho uns 17 minuts fins que
aconsegueixi el seu punt.
Cal deixar-ho reposar uns 10 minuts abans de ser-
vir. 





Un plat molt complet, fàcil de menjar, i ideal
per al sopar o el menjar dels nens. Una re-
cepta riquíssima!!

Ingredients
• 6 ous. 
• 100 gr. de pernil de York en trossets. 
• 200 gr. de pèsols frescos o congelats. 
• 1 patata gran. 
• 1 ceba petita picada. 
• Julivert. 
• Sal a gust. 
• Oli. 
Si desitges elaborar una truita suau i més
lleugera, afegeix-hi unes 2 cullerades de llet
a la mescla dels ous.

Com fer-la
Rentar i pelar la patata i tallar-la a trossos
petits.
Fregir els trossos de la patata -los en oli ca-
lent. Quan estiguin fets, retirar-los de l'oli i
deixar-los sobre paper de cuina perquè s'ab-
sorbeixi tot el greix. Reservar-ho.
En una altra paella, posar-hi una mica d'oli i
ofegar la ceba picada. Quan la ceba co-
menci a quedar transparent, afegir els pè-
sols i saltejar-los fins que es facin.
El proper pas és afegir el pernil en trossos,
remoure-ho i deixar que es faci tot.
S'afegeix la patata i el julivert picat, es co-
rregeix de sal.
En un bol, batre els ous i després afegir-hi
tota la resta.
En una paella, amb una mica d'oli, disposar
la truita fins que es dauri pels dos costats.
Per acompanyar-la, res millor que una ama-
nida fresca o tomàquets tallats i amanits.

Recepta i foto: Guiainfantil

Truita 
de pèsols, patata i pernil



Petxines
de pasta
amb 
bròquil 
i gall dindi

Ingredients
250 g de bròquil.   
300 g de pasta en forma de petxina. 
2 rodanxes de pernil de gall dindi.  
2 alls. 
Oli d'oliva. Sal. 

Com es fa
Cou la pasta i reserva-la.
Cou també el bròquil i quan es faci
ofega-ho amb les rodanxes de gall dindi
partides, l'oli d'oliva, la sal i els alls. 
Afegeix-hi les petxines de pasta i
remou-ho tot ben perquè la pasta agafi
sabor.

Recepta i foto: Crecer feliz





Ingredients per 4 persones
• 750 gr de aletes de pollastre trossejades. 
• Salsa de soia. 
• Una dent d'all triturada. 
• Sal i pebre. 
• 1 culleradeta de comí mòlt. 
• Una culleradeta de pebre vermell. 

Per a la salsa barbacoa
• 8 cullerades soperes de quetxup. 
• 2 cullerades de vi blanc sec o whisky. 
• Dues cullerades de vinagre de vi blanc.
• 1 cullerada de mostassa suau. 
• Una cullerada de mel. 
• 1 culleradeta de sucre (millor sucre bru). 
• Mitjana culleradeta de pebre vermell dolç. 
• Un polsim de clau d'olor mòlt. 

Elaboració
Posem les aletes en un bol, ho salpebrem (cura
amb la sal perquè la salsa de soia sala molt) i hi
posem l'all triturat i el comí.
Afegim un raig curt de salsa de soia i regirem amb
les mans perquè les aletes s'impregnin bé.
Ho deixem reposar almenys 2 hores a la nevera
perquè es marini bé.
Per a fer la salsa: Posem al foc el vi o whisky i el
vinagre i quan trenquin a bullir hi afegim la resta
dels ingredients i el líquid sobrant de marinar les
aletes i deixem que redueixi tot una mica al foc.
Provem de sal i ajustem.
Per a fer les aletes: Ho podem al forn a 190
graus uns 30 minuts donant-los la volta a meitat de
cocció. Cal anar amb compte amb el forn perquè
poden daurar-se a l'excés, tapa amb paper alumini
si veus que és necessari. Pots servir-les calentes
acompanyades amb la salsa o només pinzellar-ne
les aletes abans de fornejar, i després tornar a pin-
zellar a meitat de cocció. Aprofita els sucs de la sa-
fata a l'hora de servir per ruixar i xopar les aletes.

Aletes pollastre 
a la barbacoa
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Salsa bolonyesa
No se li posa orenga ni romaní ni farigola ni alfà-
brega… Així queda espectacularment bona i suau i
és com la fan als pobles més tradicionals d'Itàlia.

Ingredients
750 g de carn picada (60% vedella / 40% porc). 
2 pastanagues grans. 
1 ceba gran. 
2 fulles de llorer. 
1 got de vi negre. 
1 got d'aigua. 
1 kg de tomàquet natural pelat. 
1 branca d'api. 
Oli d'oliva verge extra. 
Pebre negre. 
Sal.

Elaboració
La carn picada mesclada demaneu que us la pre-
parin a la vostra carnisseria de confiança. 
Rentem bé els tomàquets i la resta de verdura.
Piquem la ceba, la pastanaga i l'api.
El tomàquet el tallarem a quatre trossos cadascun.
Si us molesta la pell els podeu escaldar prèviament
i passar per aigua freda. La pell saltarà sola. 
Comencem per daurar la pastanaga.

Afegirem la ceba, l'api i el llorer. Ho deixem que
mica en mica es vagi torrant bé el sofregit.
Ara incorporem la carn picada i una mica de pebre
negre i ho anirem remenant. La carn ha de canviar
de color. En 5 minuts estarà.
Incorporem el tomàquet. Ho remenem tot plegat.
Afegim el vi negre i ho tapem, a foc lent ho deixa-
rem coure uns 15 minuts. Passat aquest temps
obrim la cassola i hi afegim un got d'aigua, ho
salem una mica, ho remenem també una mica i ho
deixem coure uns 90-100 minuts a foc ben baix. 
Cada 20 minuts ho haureu de vigilar i remenar i, si
cal, afegir-hi més líquid. 
També és important anar remenat amb una barni-
lla. D'aquesta manera ajudarem a desfer la pasta-
naga i el tomàquet.
Us ha de quedar una pasta més o menys homogè-
nia. 
Passat el temps veureu com ha reduït força. Recti-
fiqueu-ho de sal si cal. 
I ja tenim feta la nostra salsa bolonyesa. 
La podem reservar o congelar a l'espera de prepa-
rar qualsevol plat. Quan toqui fer una preparació,
només l'haureu d'escalfar una mica....

Recepta i foto: La cuina de sempre

MIS VINOS
Joan Capell

Mai abans un gall havia resultat tan simpàtic com el de
l'etiqueta d'aquest negre afruitat i expressiu del Priorat.
Amb una extraordinària acidesa, expressa la tipicitat del
vinyer. Ens trobem davant un vi molt viu, summament
fresc i llaminer, que convida a seguir bevent sense des-
cans. Ideal per compartir entre amics. Un negre la força
del qual resideix a ser genuí. Per a la prestigiosa publi-
cació britànica Decanter, aquest és un dels vins més
emocionants de l'any 2016.

Fitxa tècnica
El celler: Celler Mas Doix
D.O.: Priorat
Varietat de raïms: 80% Garnatxa, 10% Carinyena, 10%
Syrah 
Tipus de vi: Tinto Criança
Anyada: 2016
Volum alcohòlic: 14,5%
Temperatura de servei: 16°C 
Consum: Fins a 2026 si es conserva en òptimes condi-
cions. 
PVP: 16,50 € aproximat

Fitxa de Tast
Vista: Color vermell violaci, brillant i amb matisos blaus. 
Nas: Destaca la fruita vermella fresca però madura al-
hora, similar a la cirera en licor, amb notes balsàmiques
de menta. Gran sensació de frescor. Punt mineral. Her-
bes de bosc mediterrani que recorden a romaní i espí-
gol. 
Boca: Primera sensació de potència sedosa. Saborós.
Fresc i suau al principi, amb
l'aparició de sensacions més
càlides en el final. 
Llarg i estructurat. 
Maridatge: Tapes i entrants,
embotits i carns blanques.

Les Crestes 2016

la prensa 34





Mandonguilles de peix
Ingredients per 4 persones 
1 llucet o pescada congelada de 800 gr (pots usar
qualsevol peix congelat que t'agradi, panga, aba-
dejo…). 
Un grapat de gambes pelades (poden ser congela-
des) picades en trossets. 
1 all i julivert picadet. 
1 ou i 1 gemma. 
Pa ratllat (el necessari perquè la massa estigui ben 
lligada). 
Pebre i sal. 

Per a la salsa
1 ceba. 
2 o 3 alls. 
Sal i pebre mòlt. 
Julivert picat. 
Mitja culleradeta de safrà en pols o colorant ali-
mentari. 
Una copeta de vi blanc sec (opcional). 

Com fer-ho
Coem el peix al vapor o en molt poca aigua amb
sal durant un parell de minuts, el just perquè perdi
el color de cru. Ho esmicolem molt menudet i re-
servem el brou de la cocció.
Barregem el peix amb la resta dels ingredients
(només un ou batut, reservem un altre ou per em-
bolicar les mandonguilles) fins que la massa no
s’enganxi a les mans.
Formem les mandonguilles, les passem per l'altre
ou ben batut i després per farina, i ho fregim amb
una mica d'oli en una paella. Ho retirem i en aquest
mateix oli hi daurem all i ceba picats, hi posem les
mandonguilles i hi afegim el vi. Deixem reduir molt
bé l'alcohol i hi  afegim el brou de coure el peix
sense que les arribi a cobrir, safrà, pebre i julivert
picat (i unes gotes de llimona si es vol). Provem de
sal. Si és necessari espessim la salsa amb Maizena
exprés.

Ho servim amb amanida, patates fregides o arròs
amb allada.
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Espaguetis amb tonyina

La pasta és una gran font d'hidrats de carboni,
nutrients essencials per proporcionar-nos energia.
Cent grams de pasta tenen 359 calories, 1.5
grams de greix i uns 70 grams de carbohidrats.
La pasta també aporta proteïnes: uns 12 mg i 5 g
de fibra.

Ingredients per 4 persones
400 g d’espaguetis. 
2 llaunes de tonyina al natural. 
250 g de tomàquet natural tamisat. 
½ ceba. 
2 alls. 
½ pebrot vermell. 
¼ culleradeta d'orenga seca. 
80 g de formatge ratllat. 
Oli d'oliva verge extra.

Preparació
Col·locar una olla o cassola amb dos litres d'ai-
gua, una mica de sal i un raig d'oli. Porta-ho a
ebullició. Introdueix-hi la pasta. El temps de coc-

ció ve en el paquet. És millor seguir les instruc-
cions del fabricant, doncs el temps pot variar, en-
cara que el genèric està entre 7-8 minuts. Quan la
pasta estigui cuita l'escorrem i reservem.
Mentre la pasta es cou, tallem fina la ceba, els
alls i el pebrot. Afegim oli d'oliva verge a una pae-
lla i sofregeix primer uns 4-5 minuts la ceba fins
que es quedi una mica marró.
Després incorporar el pebrot i sofregir-ho uns mi-
nuts, per l'últim l'all que necessita menys. Una
vegada l'all està daurat agregar-hi el tomàquet
natural i l'orenga seca, incorporar també un pol-
sim de sucre per neutralitzar l'acidesa i cuinar el
tomàquet durant 4 o 5 minuts a foc lent.
Incorporar ara la tonyina ben escorreguda, mes-
clar-ho amb el tomàquet i cuinar-ho uns altres dos
minuts més. Provar la salsa i afegir una mica de
sal i pebre si cal. Recordar que la tonyina ja sol
portar sal. Apagar el foc i deixar-ho reposar.
Servir la pasta i empolsar-la amb formatge ratllat
pel damunt, amb la calor de la salsa es fondrà, i si
desitgem que quedi més torrat ho posem a grati-
nar durant un parell de minuts en el forn.



Rotllats 

de truita amb

frankfurt
Ingredients
•4 ous.  
•4 Frankfurt.  
•4 llesques de pernil dolç.  
•4 llesques de formatge.  
•20 g. de formatge ratllat.  
•Sal i pebre.  
•Oli. 

Instruccions
Salpebrar els ous, batre i fer 4 truites finetes en una pae-
lla amb una miqueta d´oli. 
Col·locar a cada una, fora del foc, una llesca de pernil, una
de formatge i un Frankfurt. Enrotllar, posar en una font pel
forn i empolsar amb el formatge ratllat. 
Gratinar fins fondre i daurar. 

Recepta i foto: 
Fede Fàbregas – La cuina del Fedela prensa 44



Ingredients per a 2 persones
• 4 llesques de pa de motlle sense crosta. 
• Quatre rodanxes quadrades de formatge per a
fondre. 
• 4 rodanxes quadrades de pernil cuit. 
• 1 ou.  
• 2 cullerades de llet. 
• Sal, pebre i mantega.

Elaboració
Aplanem les llesques de pa de motlle amb el corró. 
Les untem de mantega pel seu interior.
Posem damunt la rodanxa de formatge i la de per-

nil, deixant un centímetre en un dels costats per
poder després segellar bé el canonet.
Enrotllem el pa amb el pernil i formatge dins i ho
premsem molt bé.
Posem mantega en una paella perquè es fongui. 
Batem els ous amb la llet, sal i pebre.
Passem els rotlles de pa pel batut d'ous xopant-los
bé. 
Els daurem en la paella calenta amb la mantega a
foc mitjà i voltejant perquè es faci per igual. 
Ho servim al moment, ben calent i amb l'interior de
formatge fos.

Canonets de pernil i
formatge amb pa de

motlle



Pastis de carn picada
Potser sigui una de les receptes més habituals en
totes les cases i és que el pastís de carn, la recepta
que mai falla, agrada per igual a grans i petits. 

Ingredients per 6 persones
Carn picada 500 gr 
Un porro. 
Una branca d'api. 
Una ceba. 
Dues pastanagues. 
250 ml de brou de carn. 
100 ml de vi negre. 
4 cullerades de salsa. 
3 patates grans. 
30 gr de mantega. 
Nou moscada mòlta al gust. 
30 gr de formatge Parmesà. 

Com fer-ho
És important prendre's el temps necessari per tallar
totes les hortalisses en porcions molt petites, de
manera que cap destaqui enfront de les altres ni
sigui major que els trossets de carn, perquè tots els
sabors quedin ben integrats.

Potxem totes les hortalisses a foc lent en una pae-
lla àmplia i una vegada estan toves afegim la carn,
esmicolant-la amb paciència amb ajuda d'una for-
quilla. Quan la carn canvia de color, afegim el brou
de carn i deixem que la carn es cuini durant 20 mi-
nuts, deixant que vagi reduint-se el líquid.
Quan la carn tingui una cocció homogènia i pràcti-
cament no quedi líquid en la paella, afegim el to-
màquet fregit i barregem fins a obtenir una capa
de carn compacta que repartim en una font apta
per a forn. Preparem un puré de patata coent tres
patates grans en aigua amb sal i les triturem amb
una forquilla. 
Afegim la mantega i removem a tota velocitat per
obtenir un puré ben cremós i rectifiquem de sal afe-
gint un toc de nou moscada. Cobrim amb el puré la
capa de carn i empolsem amb formatge parmesà
ratllat al moment. Ho posem al forn a 180º durant
10 minuts i ho gratinem durant 5 minuts.

Recepta i foto: Pakus – Directo al paladar





Hamburguesa 

de peix blanc

Una manera atractiva i exquisida d'introduir el peix
en la dieta dels nens. Hi ha diferents formes de pre-
parar unes hamburgueses de peix, ja que per a
cada tipus de peix es pot utilitzar diferents ingre-
dients. En aquesta ocasió podeu utilitzar lluç, gall,
llenguado, bacallà, turbot o el peix que més us
agradi. L'important és que es llevin totes les espi-
nes.
Ingredients
700 gr. de peix blanc, si possible en filets. 
1 llesca de pa dur o 50 gr de pa ratllat. 
2 dents d'all. 
100 ml de llet. 
1 ou. 
Julivert i sal.

Preparació 
Es neteja i s'esmolla (o tritura) ben bé el peix triat,
llevant-li la pell i les espines. Ho reservem.
En un bol, barrejar el pa dur amb la llet i escórrer-
ho.
En un morter, picar les dents d'all, el julivert i la sal.
Barrejar ben bé tots els ingredients anteriors i afe-
gir-hi l'ou. Barrejar-ho tot i si veiem que la massa
està tova, es pot incorporar una mica de pa ratllat
segons demandi la massa de les hamburgueses. La
massa ha de quedar enganxosa però emmotllable.
Feta la massa, deixar-la en repòs en la nevera, ta-
pada amb film transparent, uns trenta minuts.
Dividir la massa en tantes hamburgueses com 
desitgem i daurar-les pels dos costats en una mica
d'oli, a una paella.
Les hamburgueses poden ser acompanyades amb
verdures passades per la planxa o amb amanida
d'enciam amb tomàquet, amb o sense pa d'ham-
burguesa.



Bloc de notas, por Pere Farrè

The Barcelona Edition.
Un nou concepte d'hotel de luxe
Al cor de la Ciutat Comtal, en ple barri gòtic (Born), avinguda de
Francesc Cambó 14, s'alça aquest modern hotel de vistosa arqui-
tectura, amb les seves 100 habitacions i suits, 3 restaurants, entre
altres instal·lacions que ens van ser mostrades per Patricia Fer-
nández, directora de salons de l'hotel, qui també ens va mostrar
l'espectacular terrassa situada en la desena planta i que ofereix
una àmplia vista sobre la ciutat. Una terrassa amb un agradable
entorn de vegetació, plantes i flors, un lloc perfecte per prendre l'a-
peritiu, desdejuni o al capvespre gaudir d'un afterwork gràcies a la
seva variada carta de còctels. En la presentació als mitjans, va ser
entrevistat el seu fundador Ivan Schrager (foto), persona associada
a la cadena Marriot, qui entre altres preguntes, va respondre "que
el veritable luxe del client és sentir-se bé a l'hotel". 
Foto: María Rubio Moreno

The One Barcelona
va celebrar el seu Oktoberfest
La festa de la cervesa ja no és una exclusivitat de Munic-Baviera,
doncs ja són moltes les ciutats, pobles i llocs que organitzen la seva
festa, naturalment menys grandiosa i espectacular que les que
tenen lloc a Baviera, són festes més íntimes, però amb el mateix
encant. I així comença la tardor, amb alegria i seguint una tradició
que se celebra des del ja llunyà 1810. I d’aquesta manera ho van
gaudir les moltes persones que van acudir del 4 al 14 d'octubre a
l'agradable terrassa del The One Barcelona hotel (Pau Claris - Pro-
vença), on va tenir lloc la primera edició de la Oktoberfest Mood. A
la foto, Vincent Studer, director de l'hotel, al moment de la inau-
guració, donant obertura al barril de cervesa alemanya, a la qual
uns exquisits plats típics de Baviera elaborats amb molt encert pel
xef Miguel Muñoz van posar l'accent a aquesta singular festa. 
Foto: Pepita Hernández

Ángel Benito.
Pelleteria jove i innovadora
La firma de moda en pelleteria Ángel Benito ens va mostrar la seva
col·lecció per a aquesta tardor -hivern, en el cèntric i agradable
espai de Globe Comunicació, en la Gran Via de Barcelona, on va
exposar unes peces que aposten per una pelleteria renovada, jove
i molt atractiva tant pels seus dissenys innovadors com pel seu vis-
tós colorit. A la foto veiem a Ángel Benito mostrant part d'aquesta
col·lecció d'abrics i jaquetes que sense cap mena de dubte assen-
yalaran  tendència aquest proper hivern. Foto: Elena Zakhariadi

Sherlock Holmes. Al Teatre Apol·lo
El barceloní Teatre Apol·lo, una de les sales que compta amb mes
història de la Ciutat Comtal, presenta "Sherlock Holmes i l'esbude-
llador", la famosa obra escrita per Sir Arthur Conan Doyle, i que en
aquesta ocasió, en format teatral, és posada en escena pel direc-
tor Ricard Reguant i amb un repartiment artístic encapçalat per
Arnau Puig, Javier Enguix, Tamia Deniz, J. Carles Bestard, Lydia Mi-
randa, Eduard Doncos (Foto), entre altres actors i actrius. Aquesta
obra teatral estrenada i en cartell des del dia 25 de setembre, és
una producció de Ethika Global Group, per al Teatre Apol·lo. 
Foto: Gonzalo Mirón







Gardènia jasminoïdes

la prensa 60

Nomeni científic: Gardènia Jasminoïdes el gènere,
de la família Rubiàcia, deu el seu nom a Alexander
Garden, un naturalista de l'Amèrica del Nord. Mentre
que el nom de l'espècie (jasminoïdes) es deu al fet
que recorda l'olor del gessamí.
Origen: nadiva de regions tropicals d'Àfrica i el sud
d'Àsia.
Característiques: És un arbust de fulla perenne,
amb fulles en general de color verd fosc, brillants i
oposades. La gardènia és una planta alguna cosa
delicada, no li agraden els canvis de lloc. Li agrada
estar a l'aire lliure i pot créixer fins a 2 m d'altura.
Dins de casa rares vegades excedeix d'un metre.
Clima: A la primavera entrada i estiu cal anar amb
compte que no rebi la llum directa del sol, però si
hem de tenir-la en un lloc ben il·luminat. Preservar-
la dels corrents d'aire.
Temperatura A la tardor i hivern, situar-la en llocs on
la temperatura no baixi per sota dels 10º.
Sòl: Ha de ser lleuger i que dreni bé.
Reg: Amb aigua a temperatura ambienti i no ha de
ser dura. Podem afegir unes gotes de vinagre a l'ai-
gua si tenim problemes de calç. S'ha de mantenir el

substrat sempre humit. Evitarem passar-nos en el
reg i mai deixarem aigua en el platet. És una planta
que estima la humitat pel que en èpoques caloroses
es poden polvoritzar les seves fulles, anant amb
compte de no mullar les flors que en cas contrari,
tendeixen a posar-se grogues. 
Abonament: Líquid i convenientment diluït en l'ai-
gua de reg cada 15 dies a la primavera i estiu i cada
2 mesos en la tardor - hivern. Buscarem un abona-
ment equilibrat que a més dels macroelements Ni-
trogen (N), fòsfor (P), potassi ( K) també contingui
microelements com a ferro (Fe), zinc (Zn), manga-
nès (Mn), coure (Cu) , bor (B).
Poda: Convé donar-li una poda després de la flora-
ció, perquè quedi un arbust més compacte.
Transplantament: si és necessari es farà a principis
de la primavera, entre finals de febrer i març amb
cura de no danyar les arrels.
Floració: de juny a setembre
Plagues: pot ser atacada per pugons, àcars i cotxi-
nilla algodonita (aquesta última és difícil d'eradicar
però no impossible).










