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La pasta, 
aliment mediterrani

Un dels aliments més característics de la cuina dels 
països de la Mediterrània és la pasta. És versàtil i 
molt fàcil de preparar, ja que la podem combinar 
amb un ampli ventall d’ingredients. N’hi ha que 
agraden prendre pasta amb una simple salsa de 
tomàquet mentre que altres prefereixen acompan-
yar el seu sabor amb carn, peix o verdures. La pasta 
és, doncs, un aliment molt socorregut ja que admet 
gairebé qualsevol guarniment i està llesta en pocs 
minuts.
La classificació bàsica, si atenem a la seva elabora-
ció, distingeix entre pasta seca i pasta fresca, però 
són les diferents formes i mides de la pasta el que 
concedeix a aquest aliment la seva gran varietat. La 
pasta no ha deixat d’evolucionar en la imaginació 
dels cuiners de tot el món. La creativitat és la clau 
que ha ajudat que avui dia gaudim de pasta plena 
d’innovació, originalitat i fantasia.
La classificació bàsica, si atenem a la seva elabora-
ció, distingeix entre pasta seca i pasta fresca, però 
són les diferents formes i mides de la pasta el que 

concedeix a aquest aliment la seva gran varietat. La 
pasta no ha deixat d’evolucionar en la imaginació 
dels cuiners de tot el món. 
A causa de la gran varietat de colors, formes i mi-
des de la pasta, juntament amb el seu sabor ‘fàcil’ 
per combinar-ho amb gairebé tot el que imaginem 
no és estrany que tingui el protagonisme que os-
tenta a moltes parts del món. Tenir sempre alguna 
d’aquestes varietats al nostre rebost ens garanteix 
plats ràpids, nutritius i deliciosos amb què delec-
tar-nos el paladar.
Comencem aquest nou any amb un recull de re-
ceptes amb la pasta com a principal ingredient, 
amb el desig que, com us siguin d’utilitat a la vostra 
cuina.
Feliç 2022 us desitgem tots qui fem que LA PREN-
SA MAGAZINE us arribi cada mes, tant en paper 
en forma de revista com penjada de la nostra web: 
www.laprensamagazine.cat
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A Itàlia és típic combinar el salmó amb pasta fresca, en-
cara que també el podem trobar en l’elaboració de ravio-
lis. Una recepta sense formatge i sense lactis ideal per 
prendre dins una dieta equilibrada i baixa en calories

Ingredients per a 4 persones
250 g d’espaguetis
Un llom de salmó (300 g)
Una dent d’all
2-3 cullerades d’oli d’oliva verge extra
Anet fresc
Pebre negre i Sal.

Com fer espaguetis amb salmó
En una cassola posem abundant aigua amb sal i ho por-
tem a ebullició. Quan bulli afegim els espaguetis i coem 
durant el temps que necessitin, segons la marca. Quan 
estigui cuita la reservem.

Netegem el llom de salmó que prèviament haurà estat 
congelat durant almenys 72 hores (per l’anisakis). No 
sol ser un peix que contingui anisakis, no almenys de 
la meitat del llom cap a la cua, però no està de més ser 
previnguts.
Traiem la pell i amb ajuda d’una pinça li traiem les es-
pines que pugui tenir. Sempre en el sentit de les pròpies 
espines, així sortiran amb facilitat. 
Ho fem a daus i ho reservem.
En una paella posem a daurar un all tallat a làmines amb 
un parell de cullerades d’oli d’oliva verge extra. Hi afegim 
el salmó i el saltem una mica. Finalment, hi incorporem 
la pasta, afegim l’anet picat i donem unes voltes al con-
junt que estarà llest per emplatar.
El podem presentar en plat pla o fondo.
Podem acompanyar-lo amb un vi blanc sec, ideal per 
maridar amb plats de peix o marisc.

Recepta i foto: María Ángeles Fernández
 (Viajera gastronómica y periodista intrépida).

Espaguetis amb salmó
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Pasta 
amb pesto d’alvocat

L’alvocat posseeix un gran contingut d’omega i antioxi-
dants i aquesta ocasió compon una deliciosa combi-
nació de pinyons torrats, formatge parmesà i alfàbrega 
acompanyat de fetuccini.

Ingredients
8 tasses d’aigua
400 grams de pasta fetuccini
Mitja tassa de pinyó torrat, per al pesto
Un manat d’alfàbrega per al pesto
Tres cullerades de formatge parmesà per al pesto
Un parell peces d’alvocat per al pesto
Un parell de cullerades de suc de llimona per al pesto
4 cullerades d’oli d’oliva per al pesto
3 dents d’all per al pesto
Sal i pebre al gust

Tomàquet xerri per decorar
Formatge parmesà per decorar
Full d’alfàbrega per decorar

Preparació
Escalfar l’aigua, afegir-hi sal i cuinar-hi la pasta fins que 
estigui al dent (uns 13 minuts).
Escórrer la pasta i reservar-ho.
Per al pesto, liquar els pinyons, l’alfàbrega, el formatge 
parmesà, l’alvocat, el suc de llimona, l’oli d’oliva extra 
verge, l’all, assaonat amb sal i pebre.
Servir la pasta en un plat i afegir-hi el pesto a sobre.
Decorar amb tomàquets xerri, formatge parmesà i al-
fàbrega.
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Garganelli 

Ingredients i dosis per a 4 persones
Per al ragú
Un quilo i mig de xai de llet picat.  
Una pastanaga. 
Una branca d’api. 
Una ceba. 
Un parell de grans d’all. 
Una fulla de llorer. 
Una branca de romaní. 
Una branca de farigola. 
Una branca de farigola florida. 
Un quart de litre de vi blanc sec. 
Un litre de brou de pollastre o de verdures. 
Per a la pasta
320 gr de garganelli d’ou fresc. 
250 gr de nata. 
Uns brins de safrà de San Gimignano. 
Set grams de maizena. 
65 gr de Parmigiano Reggiano.
Oli d’oliva verge extra. 
Mantega. 
Sal gruixuda i Sal fina. 
Pebre al gust.

Mètode
Fer suar totes les verdures tallades a brunoise fina 
amb oli en una paella gran de costat mitjà i amb 
dues nanses, després afegir-hi un gra d’all sense 
pelar i un de picat, les herbes, i salpebrar-ho. Al 
mateix temps, daurar la carn a foc ferm, sempre 
amb un raig d’oli, en una paella (preferiblement 
de ferro). Quan s’hagi enrossit, afegir-hi la carn 
al sofregit daurat i desglaçar a la mateixa paella 
amb el vi blanc.
Ampliem la cocció a foc molt moderat durant 
unes 3 - 4 hores, afegint-hi un cullerot de brou 
quan calgui. Mentrestant, desfem la maizena a la 
nata freda, després la portem a ebullició, afegim 
el parmesà, deixem que es fongui i emulsionem 
amb una batedora d’immersió, encara calent 
afegim el safrà.
Coure els garganelli en abundant aigua salada, 
escorrér-los al dente al cap de 2/3 minuts, ba-
rrejar-los amb el ragú, una mica de pebre negre, 
uns quants flocs de mantega i una mica de fari-
gola en escates.
Servir-ho cobrint la pasta amb una cullerada ge-
nerosa de salsa de safrà.

Recepta del xef Simone Tricarico, 
del restaurant Fioraio Bianchi, de Milà
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amb ragú de xai blanc, 
i salsa de safrà San Gimignano
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Espaguetti 
carbonara

Ingredients per a 4 persones
• 400 g de Spaghetti n° 5
• 150 g de careta de porc o cansalada
• 4 rovells d’ou
• 100 g de formatge Manxec o Pecorí
• 2 cl d’oli d’oliva verge extra
• Sal i pebre al gust.

Elaboració
1. Bateu els rovells en un bol amb un pessic de sal i 1/3 del 
formatge Pecorino ratllat (també podeu utilitzar Formatge 
Manchego).
2. Poseu a escalfar una paella amb oli a foc mitjà i quan 
estigui calent incorpori la careta de porc (o cansalada) ta-
llada a tires; coeu-la durant uns minuts, fins que es dauri.
3. Mentrestant, coeu la pasta en abundant aigua bullint i 
salada i, una vegada transcorregut el temps de cocció indi-
cat al paquet, coleu la pasta, aboqueu-la a la paella amb la 
careta de porc (o cansalada), barregeu-ho bé i, amb el foc 
apagat, afegiu-hi els rovells batuts amb un parell de culle-
rades de l’aigua de cocció de la pasta; barregeu-lo durant 
uns 30 segons.
4. Afegiu el formatge Manchego (o Pecorino) que queda, 
barregeu-lo i serviu-lo immediatament amb abundant pe-
bre negre mòlt.
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Espagueti 
amb bròquil i anxoves

Ingredients
Un paquet d’espagueti
Un cap gran de bròquil
Un parell de llaunes d’anxoves
Tres dents d’all aixafades 
Tres cullerades d’oli d’oliva
Una culleradeta de fulles triturades de pebre vermell 
Un parell de culleradetes de sal.

Preparació
Bullir la pasta i colar-la, reservant mitja tassa de l’aigua bu-
llida.
A part, posar a bullir aigua amb sal a una olla.
Tallar els ramells de bròquil.
Posar a escalfar oli a foc mitjà, sofregir-hi l’all per uns mi-
nuts, afegir-hi els filets d’anxova juntament amb les fulles 
triturades de pebrot vermell i barrejar-les fins a desfer les 
anxoves.
Un cop cuites les branques de bròquil, afegir-les a la barreja.
Finalment afegir-hi l’espagueti cuit i barrejar-ho fins que 
s’incorporin tots els ingredients.
Per a un efecte més crocant hi podem afegir nous o ametlles.
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Amanida 
de 

pasta
Ingredients
• 100 grams de pasta de colors en espiral
• Una patata mitjana cuita (o al vapor) 
• Olives negres i verdes
• Cogombrets en vinagre
• Enciam
• Una llauna petita de blat de moro dolç
• Una llauna de tonyina en oli
• Tomaquets xerri
• Maionesa 
• Una ceba tendra petita
• Sal

Preparació 
Coem els macarrons.
Pelem i tallem la patata en trossets i ho posem tot en una en-
ciamera. 
Afegim les olives, l’enciam, els cogombrets, la llauna de blat de 
moro dolç, la llauna de tonyina, la ceba, els tomaquets xerri, 
la maionesa i la sal.
Barregem i ho amanim al gust. 
Decorem (per donar un lleuger contrast de color) i llest. 
Opcional: també es pot amanir amb oli d’oliva, llimona (o vi-
nagre de Mòdena). 

Recepta i foto: Lucilaisi
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Una de les zones de la Xina que més es consumeix pasta 
és al nord i, un dels plats que més significat és el de les ta-
llarines. Per a ells, les tallarines es consumeixen llargues, 
molt llargues. Això simbolitza la longevitat dels qui els 
consumeixen.
Per obtenir un bon resultat, el producte ha de ser fresc. 
Això permetrà que quedin cruixents i acompanyin a la 
perfecció a les tallarines.
Si volem obtenir el sabor propi d’aquest plat, és millor fer 
servir un oli suau, com el de gira-sol o d’alguna llavor.
Sense el temps necessari de cocció podem fer malbé el 
plat, és molt important tenir-ho en compte.

Ingredients per a 4 persones
500 gr de tallarines
Una pastanaga
Un pebrot verd
150 g de vedella
200 g de gamba pelada
Un parell de dents d’all
Un parell de cullerades de salsa d’ostres

Un parell de cullerades de salsa de soja
Una cullerada d’oli de sèsam
Una culleradeta de gingebre en pols
Oli de gira-sol

Fàcil preparació
Bullim en una olla les tallarines seguint les instruccions 
del fabricant. Reservem
Tallem la pastanaga, el pebrot verd i la vedella a bastons 
i piquem l’all
En un wok afegim oli de gira-sol i sofregim la vedella a 
foc alt durant 3 minuts.
Afegim el gingebre i l’all i remenem durant 2 minuts més
Hi afegim la pastanaga, el pebrot i les gambes. No parem 
de remenar i afegim la salsa d’ostres i la salsa de soja
Al minut, tirem les tallarines, afegim l’oli de sèsam i sofre-
gim tot durant 2 minuts a foc alt sense deixar de remenar
Emplatem.

Recepta i foto: Natán Fontanals – Bon Viveur

Tallarins xinesos 
amb verdures, carn i gambes



 22

Raviolis casolans
El seu nom vol dir una cosa així com “plegada”, i és una 
pasta que es pot emplenar amb diferents ingredients, 
sent els més comuns ricota, espinacs, carns, pollastre i 
fins i tot tofu, per als vegetarians. Se sol acompanyar de 
salses –de tomàquet, pesto...
Els raviolis casolans tenen un procediment senzill però 
laboriós. La recepta que es presenta aquí tindrà un farcit 
de ricota, pernil i formatge, i després ja es podrà acom-
panyar amb la salsa que es prefereixi.

Ingredients
• 300 grams farina de blat
• 3 ous grans
• 500 grams de ricota
• 200 grams de pernil
• 70 grams de formatge dur tipus Reggiano
• Sal i pebre

Com preparar-los
Posar la farina al taulell net, formar una corona i trencar 
els ous al centre.
Bateu els ous amb una forquilla per deslligar-los i així 
incorporeu-hi a poc a poc la farina.
Quan els ous estiguin barrejats, pasta bé durant almenys 
10 minuts. La massa ha de quedar llisa.
Cobrir amb paper film i deixar reposar 20 minuts.

Mentrestant, picar el pernil, ratllar el formatge i esmico-
lar la ricota.
Barregeu-ho tot en un bol i reserveu-ho.
Passat el temps, enfarinar el taulell, dividir la massa i tre-
ballar cada part per separat.
Aixafar la massa amb les mans una mica i amb un corró 
començar a estirar-la.
Estirar la massa fins que es pugui veure a través d’aquesta 
(els italians posen un diari sota la massa, i si s’aconse-
gueix llegir el que diu, es va assolir el gruix adequat). Feu 
el mateix amb l’altra bola.
Disposar la massa sobre el taulell i posar una culleradeta 
de farciment de llarg a llarg de la massa, ben separades 
entre si.
Mullem les vores que envolten el farciment, hi col·lo-
quem a sobre l’altra massa i pressioneu lleugerament les 
unions per enganxar-les bé. Cal tractar que no quedi aire 
dins dels raviolis perquè s’obriran a la cocció.
Tallar amb ganivet o tallapastes cada ravioli, separar-los i 
pressionar les vores amb una forquilla.
Posar aigua abundant en una cassola gran i quan bulli 
ficar els raviolis i cuinar-los per 4 o 5 minuts.
Per saber si els raviolis casolans estan llestos, provem les 
vores: si la pasta està al dent, ja hi seran. Un detall: la 
proporció és un ou cada 100 grams de farina, si la massa 
queda molt suau li podem afegir una miqueta més de 
farina o d’aigua tèbia, si queda molt seca.

Pasta amb 
bolets i 

formatge 
Gorgonzola
Ingredients per a 2 persones
200 gr de pasta espirals.
300 gr de bolets varietats ceps edulis, xiitake i chantarella.
100 gr de formatge Gorgonzola
Un pot (200 ml) de llet evaporada
Sal, pebre negre i farigola, al gust.

Elaboració
Coem la pasta seguint les recomanacions que indiqui l’en-
vàs. Escorrem i apartem.
Trossegem els bolets en trossos més aviat grans, ja que 
minven en cuinar-los, i els saltegem en una paella amb 
una mica d’oli d’oliva verge extra.
Quan estiguin daurades, incorporem la llet evaporada, i el 
formatge Gorgonzola tallat a daus. Deixem a foc lent fins 
que es fongui el formatge.
Hi afegim les espècies: la sal, el pebre negre i li donem el 
nostre toc de farigola. Nosaltres hem posat un parell de 
branques, que després retirarem.
Quan el conjunt sigui uniforme, incorporem la pasta i 
barregem bé.
I ja tenim el nostre plat llest per gaudir-ne.
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Lasanya de carbassó 
i carn picada

La lasanya tradicional combina plaques de pasta i far-
cit al gust. Carn, peix o verdures, napades amb salsa de 
tomàquet casolà, beixamel o una barreja de totes dues, 
que fan de la lasanya un plat deliciós. A la lasanya de car-
bassó utilitzem l’hortalissa per intercalar entre les capes 
de carn picada. Una recepta que requereix el temps però 
amb un resultat deliciós.

Ingredients per a 4 persones
Un parell de carbassons grans
Una ceba de Figueres 
Una pastanaga
150 gr de xampinyons
Una branqueta d’api
Un parell d’alls
100 ml de vi blanc sec
350 gr de salsa de tomàquet casolana
300 gr carn picada de vedella
150 gr de parmesà
Mantega al gust
40 ml d’oli d’oliva verge
Sal i Pebre negre mòlt
Cibulet fresc al gust

Resum fàcil de preparació
Laminar l’all.
Tallar l’api, la pastanaga, la ceba i els xampinyons a bru-
noise.

Escalfar en oli d’oliva verge en una cassola.
Afegiu-hi les verdures.
Salpebreu-ho.
Sofregir fins que tinguin la textura desitjada.
Incorporar la carn i daurar. Aquest procés sol trigar entre 
3-4 minuts.
Aboqueu el vi blanc i deixeu evaporar l’alcohol.
Apagar el foc.
Afegir la meitat de la salsa de tomàquet casolà.
Tastar de sal i reservar.
Laminar el carbassó.
Escalfar el forn a 220 ºC calor a dalt i avall.
Napar la base del motlle amb salsa de tomàquet.
Incorporar el carbassó laminat. 
Salpebreu. 
Omplir amb el sofregit de carn picada.
Cobrir amb carbassó i repetir aquest pas fins finalitzar 
amb una capa de carbassó. 
Afegir salsa de tomàquet i escampar-hi el formatge par-
mesà picat.
Col·locar un tros de mantega a sobre del formatge per-
què aquest quedi més daurat.
Enfornar 35 minuts a 220 ºC.
El toc fresc ho aporta el cibulet picat damunt del format-
ge.

Recepta i foto: Mónica Cánovas (Periodista i cuinera)
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Fideuá de gambes 

La fideuà és un plat l’elaboració del qual es basa 
en els fideus. Aquests, igual que la resta de pas-
tes, són bona font d’hidrats de carboni comple-
xos i amb prou feines contenen greix. La varietat 
d’aliments amb els quals es poden acompanyar 
és molt àmplia, si bé en aquest cas s’han triat 
d’una banda les gambes, riques en proteïnes d’alt 
valor biològic, i per un altre, diferents verdures 
i hortalisses, riques en vitamines, minerals i an-
tioxidants.

Ingredients
300 gr. de fideus per a fideuà. 
Una ceba. 
Tres dents d’alls. 
Un pebrot vermell. 200 gr. de gambes fresques. 
Dues cullerades de tomàquet triturat. Pebre ne-
gre acabat de moldre. Oli d’oliva. Brou de gam-
bes. Sal i uns brins de safrà.

Així ho cuinem 
En primer lloc, pelar les gambes. Els caps i les 
peles de les gambes les introduirem en una olla 
amb aigua freda juntament amb algunes verdu-
res (api, ceba, porro, etc.) i, una vegada trenqui a 
bullir el brou, ho deixarem coure durant 20 mi-
nuts. Reservem el brou.
Picar la ceba i l’all per sofregir-ho en una paella 
amb oli d’oliva. Quan la ceba es trobi ben feta, 
afegir-hi el pebrot vermell també picat. Conti-
nuar sofregint i agregar el tomàquet triturat.
Una vegada tinguem el sofregit llest, abocar el 
brou de gambes (un litre aproximadament), sal-
pebrar, afegir el safrà i pujar el foc. Quan el brou 
comenci a bullir, incorporar els fideus i deixar 
coure a foc moderat.
Les gambes les incorporarem just al final, quan 
el fideu estigui gairebé al punt.
Perquè la fideuà quedi ben solta és important 
que, una vegada la retirem del foc, reposi durant 
un parell de minuts.

Tallarins 
amb 

calamarsets
Ingredients
400 gr de tallarins
400 gr de calamarsets
200 gr de ruca (rúcula)
4 dents d’all
1 pebre de caiena
Sal
Oli d’oliva verge extra
Aigua

Com fer-ho
Netegem bé els calamarçets, eliminant la beina 
central i el cap, i tallant les potes.
Rentem i escorrem.
En una paella posem una mica d’oli d’oliva i so-
fregim els alls picats i pebre de caiena.
D’altra banda, en una olla, posem abundant 
aigua amb sal i coem la pasta, en aquest cas 8 
minuts.
Afegim els calamarçets i ho saltegem uns mi-
nuts.
Quan estiguin fets els calamarçets hi incorpo-
rem la ruca i ho saltegem lleugerament.
Agreguem la pasta escorreguda.
Barregem i removem.
Ja ho tenim llest per servir.

Maridatge
UN CULIN 2013. D.O. Bierzo. 100% Mencía.
Fruita madura amb tocs especiats, molt fresc en 
boca, amb entrada suau i persistent. Un negre
amb nervi per un peix amb nervi.
PREU: 7,50 € a Celler Vallès



 32

PASTA AMB 

LLAMÀNTOL

Ingredients per a 4 persones
400 gr de tallarines o espagueti a l’ou
Un parell de cues de llamàntol
250 gr de xampinyó fresc i laminat
500 ml de nata líquida
Oli d’oliva
Sal
Pebre blanc mòlt

Preparació
Coure la pasta en 4 litres d’aigua ben salada durant 8 minuts.
Refrescar i reservar-la empastifada amb oli d’oliva.
Posar el xampinyó laminat en oli d’oliva durant 15 minuts a foc 
mitjà i afegir-hi la nata líquida bullint deixant coure tot el conjunt 
durant 15 minuts més, també a foc mitjà.
Hi afegim sal i pebre i ho reservem calent.
Coem la carn de llamàntol en aigua ben salada durant 5 minuts i 
refresquem en aigua gelada i salada.
Trossegem el llamàntol a rodanxes d’un centímetre de gruix, que 
saltegem a la paella.
Emplatem mullant amb la farsa de xampinyó, la pasta que prèvia-
ment hem escalfat, i afegint-hi el llamàntol per sobre.
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Ingredients per a 4 persones
• 250 gr de Tagliatelle all’Uovo
• 150 gr de pernil salat de Parma
• 60 gr de Parmigiano Reggià
• 20 gr de mantega
• Una escalunya
• Tres cullerades d’oli d’oliva verge extra
• Un ramell de ruca
• Pebre negre al gust

Elaboració
Netegem i piquem molt fina l’escalunya.
En una paella amb oli, sofregim a foc mitjà l’escalunya du-
rant uns 2/3 minuts.
Incorporem el pernil salat tallat a tires fines, hi afegim el pe-
bre i apaguem el foc al cap d’un minut.
Mentrestant, courem els Tagliatelle all’Uovo en abundant 
aigua salada, després de sis minuts els colem deixant-los 
al dent, i els saltem a la paella amb la salsa, incorporant-hi 
finalment la ruca, de manera que quedi crua i gairebé 
«cruixent »
Ho barregem tot amb una nou de mantega i el Parmigiano 
Reggiano ratllat a encenalls, i ho servim.

Per a obtenir una recepta encara més suau i deliciosa, po-
dem substituir el pernil salat per Culatello di Zibello (pernil 
de Parma), o bé si volem obtenir un resultat més intens, per 
pernil fumat (speck) de l’Alt Adige.

Tagliatelle 
amb pernil salat

 i ruca
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Lasanya de bacallà 
amb pisto de verdures

Ingredients
600 g de bacallà dessalat i esmollat.
350 g de sofregit de tomàquet i verdures. 
Una pastilla d’Avecrem Paella de Peix. 
Un paquet de plaques de lasanya fàcil. 
Un sobre de Mi Salsa Bechamel. 
Dues cullerades d’oli d’oliva verge extra.

Com fer-ho
Hidratar les plaques de Lasaña Fàcil El Gall Dindi tal 
com s’indica en l’envàs.
Daurar en una cassola amb les dues cullerades d’oli 
d’oliva el bacallà esmollat. Deixa-ho ofegar un minut 
i afegir-hi el Sofregit de Tomàquet i Verdures Gallina 
Blanca. Deixar-ho cuinar uns 5 minuts a foc lent. Po-
sar a punt de sal.

Preparar la salsa beixamel Gallina Blanca, segons les 
instruccions del sobre. Afegir-hi, mentre cuinem la 
beixamel, la pastilla de Avecrem Duo Paella de Peix.
Muntar la lasanya, per a això en una safata de forn ti-
rar-hi una miqueta de Salsa Beixamel, posar per da-
munt les plaques de lasanya, fins a cobrir la superfície 
de la font. 
Afegir per damunt la mescla de bacallà i Sofregit de 
Tomàquet i Verdures, aplanar-ho bé. 
Cobrir de nou la superfície amb més plaques de lasan-
ya. Tornar a repetir l’operació dues vegades més.
Acabar de cobrir per sobre de la lasanya amb salsa 
beixamel, el parmesà ratllat i posar-ho en el forn a 
200ºC fins que agafi un color daurat.
No cuinar a l’excés el bacallà, sinó perdrà la textura su-
cosa i resultarà una lasanya massa seca.
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Pasta Cavatelli 
amb gambes i safrà 

La pasta Cavatelli, amb gambes i safrà, és un primer 
plat amb diferents tipus de gambes (carabiners, gambes 
arrosseres, gambes i llagostins), on la pasta fa la diferèn-
cia. És imprescindible que la cocció de la pasta es com-
pleti en la paella, amb el brou. Per tant s’ha de treure de 
l’olla 2-3 minuts abans del temps de cocció indicat. La 
pasta Cavatelli, és una pasta de Puglia (Sud d’Itàlia) i es 
presta molt bé per preparar plats caldosos.

Ingredients per a 2 persones
200 gr. de pasta Cavatelli (poden ser també galets, pis-
tons, llaçets…).
5 Carabiners.
5 gambots. 
5 gambes arrosseres. 
20 gr. de pebrot groc. 
20 gr. de pebrot vermell. 
Una dent d’all. 
Brandi.
1/3 de xalota. 
Julivert, Safrà, Oli i sal.

Com fer-ho
Netejar les gambes (conservar-ne dues de cada tipus 
senceres per l’hora d’emplatar), les altres es trossegen i 
s’afegeixen al final. Amb les restes, preparar un brou de 
crustacis. Posar l’olla amb l’aigua a bullir. 
En una paella, posar la xalota picada, la caiena i l’all aixa-
fat sencer (després es retira).
Quan comença a daurar-se, passar-hi uns instants les 
gambes senceres, flamejar-ho amb brandi.
Retirar les gambes i conservar. 
Afegir-hi els pebrots tallats a daus petits.
Afegir una mica de brou i cuinar-ho durant 7-8 minuts.
Abans d’escórrer la pasta, incorporar les gambes, bolcar 
la pasta a la paella, cobrir amb el brou i empolsar de ju-
livert pel damunt. Saltejar-ho a foc viu. 
Afegir-hi una culleradeta de safrà, la resta de les gambes 
i seguir saltejant-ho , fins a completar la cocció.
Emplatar amb les gambes de guarnició i julivert picat 
fresc.

Es recomana maridar amb un vi blanc afruitat.
Recepta i foto: Pier Paolo Petreña – Recetas italianas
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Schiafoni alla sorrentina
La recepta es de les fàcils de preparar. És una salsa molt 
semblant a la salsa napolitana, la diferència és que la 
salsa sorrentina s’acaba al forn.
Fem servir una pasta que potser no us sona, els schia-
ffoni. És un tipus de pasta de grans dimensions i admet 
tot tipus de farciment, a més d’aguantar perfectament 
la preparació final al forn, quedant igualment al dente.

Ingredients
• 320 g. pasta schiafoni
• 1200 g. tomàquet
• Una dent d’all
• 125 gr. de formatge mozzarella
• Oli d’oliva verge extra
• Alfàbrega fresca
• Formatge Parmesà
• Sal (al gust)

Preparació de la pasta a la sorrentina
En una cassola escalfem un rajolí d’oli d’oliva verge 
extra. Hi afegim la dent d’all sencer i ho daurem lleu-
gerament. Si fem servir tomàquets frescos els escal-
darem uns segons en aigua bullint i els retirem la pell 
fàcilment. Si decidim utilitzar tomàquets en conserva, 
sencers i pelats, només caldrà que els escorrem retirant 
el líquid.
Hi afegim els tomàquets sencers i sense pell i els cui-

nem 5 minuts. Agreguem unes fulles d’alfàbrega fresca 
i continuem cuinant els tomàquets 20 minuts a foc mi-
tjà baix. És important que estiguem pendents de la sal-
sa i la remenem de tant en tant per evitar que s’enganxi 
al fons de la cassola. Reservem. Anem amb la cocció 
de la pasta.

Cocció de la pasta
Escalfeu en una cassola un litre d’aigua per cada 100 
g de pasta.
Quan l’aigua comenci a bullir, tirem un grapat generós 
de sal, un parell de cullerades rases per cada 500 grams 
de pasta. En aquest moment hi afegim els schiafoni, 
d’una sola vegada, tots junts, remenem per un mo-
ment amb una cullera de fusta.
Coem els schiafoni durant 15 minuts per aconseguir 
una pasta “al dente”. L’escorrem immediatament.
Posem la pasta escorreguda en una safata apta per a 
forn. La cobrim amb la salsa sorrentina que tenim re-
servava i barregem perquè s’integri bé amb els schia-
foni. A sobre de la pasta amb la salsa col·loquem la 
mozzarella tallada al nostre gust. Cobrim la pasta amb 
formatge parmesà.
Amb el forn calent i en la funció de grill, gratinem la 
pasta a la sorrentina durant 10 minuts.
Servim acompanyant la pasta amb unes fulletes d’al-
fàbrega fresca.

Scala Dei 
La bodega 
Scala Dei es la bodega más antigua de la DOQ Priorat. Scala Dei ha perpetuado el espíritu artesanal y los méto-
dos de elaboración ancestrales, buscando reflejar en el vino el carácter de la uva y de cada parcela. Trabajan los 
viñedos de forma respetuosa y manual, para preservar la calidad de la uva. Las variedad reina de la bodega es 
la Garnacha Tinta con las que elaboran la mayoría de sus vinos, aunque también trabajan viñedos de Cariñena, 
Cabernet Sauvignon y Syrah. 

Scala Dei Garnatxa 
Vino tinto de la D.O. Priorat. 
Se trata de un monovarietal de Garnacha. 
La uva utilizada procede de suelos de arcilla y licorella, típicos 
del Priorat, situados en altura. 
El resultado és un vino expresivo y característico del Priorat. 
Scala Dei Garnatxa es un vino, sin duda, único. El más divertido 
y amigable de la bodega. El frescor es su principal característica.

Maridaje
Los tintos afrutados son perfectos para carnes cocinadas de 
manera simple, como a la plancha, asadas… Perfecto para pla-
tos elaborados de verduras.
Probarlo igualmente con guisos de carne o platos intensos de 
mar y montaña. Ideal para platos de pasta con salsas de tomate 
y con arroces de pollo, conejo o verduras. Condimenta tus pla-
tos con pimienta o hierbas mediterráneas.
Precio aproximado: 13 €

Scala Dei Prior 2017
Se trata de un coupage de las variedades Garnacha (55%), Sam-
só (20%), Cabernet Sauvignon (15%) y Syrah (10%). 
Grado alcohólico: 14,5 % del volumen
Estructurado y con cuerpo. Afrutado, de taninos finos y per-
fecta acidez. Mineral y ligeramente especiado, presenta un final 
largo y seco. Atractivo color rubí con tintes granates y violáceos. 
Intenso y de capa alta. Expresivo y fino. Intensas notas de frutas 
rojas junto a toques de violetas y aromas especiados de pimien-
ta o matices del bosque.

Maridaje
En general, combinarlo con platos sabrosos e intensos. Carnes 
de todo tipo, especialmente carne roja y carnes estofadas o asa-
das. Salsas intensas y sabrosas, de carne o de vino tinto. 
Especialmente indicado con alimentos cocinados a la brasa. 
Se aconseja con platos con especias dulces, especias, hierbas 
mediterráneas y, si están algo evolucionados, con setas. 
Pasta con salsas potentes como un Ragú de ternera. Arroces de 
carne, intensos y sabrosos.

Pasta a la sorrentina



 44

El guanciale és una chacina italiana sense fumar prepa-
rada amb careta o galtes de porc. El seu nom procedeix 
de guància, carrillo en italià.

Ingredients
• 400 g de pasta fresca
• 200 g de guanciale o papada
• 250 g de ceps
• Un bitxo
• 50 ml de vi blanc sec
• 250 ml de tomàquet ratllat
• Formatge per ratllar

Preparem la recepta de Pasta a l’Amatriciana.
Comencem tallant el guanciale a làmines fines. 
Si no tenim guanciale també podem utilitzar papada.
Traiem la pell i ho daurem en una paella. No cal que 

afegim oli perquè el guanciale deixarà anar el seu propi 
greix. 
Incorporem els ceps tallats a trossos grans i una mica de 
bitxo. 
Ho reguem amb el vi blanc i esperem que hagi evaporat 
tot el seu alcohol.
Hi afegim el tomàquet triturat i ho salpebrem.
Cuinem a foc mitjà fins que el tomàquet hagi evaporat 
gran part de la seva aigua i es creï una salsa.
En una olla amb oli abundant afegim sal i coem la pasta 
fresca segons les instruccions del fabricant.
Afegim la pasta a la salsa de tomàquet amb una mica de 
la seva aigua de cocció.
Barregem bé fins a crear una salsa i emplatem. Acabem 
amb una mica de formatge ratllat.

Recepta i foto: Sergio Fernández

Pasta a Pasta a 
l’Amatricianal’Amatriciana
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Ingredients per a 4 persones
320 gr. d’espaguetis
200 gr. de faves fresques ja pelades
150 gr. de mozzarella.
Una ceba. 
100 gr. de cansalada viada amb pebre tallada primeta.
50 ml. d’oli
Pebre

Preparació
En una olla ampla, sofregiu la ceba amb l’oli, i quan s’ha-
gi pansit una mica afegiu-hi la cansalada tallada a tiretes 
fines.
Coeu-ho per uns minuts i quan també la cansalada esti-
gui rosseta afegiu-hi les faves (com més petites millor).
Continueu la cocció amb foc viu per 3-4 minuts (les fa-
ves han de quedar cruixents) afegiu-hi la ricotta, amalga-
meu bé i apagueu el foc.
Coeu els espaguetis, un parell de minuts abans que es-
tiguin al dente, torneu a encendre el foc a la paella amb 
les faves. 
Escorreu els espaguetis al dente i aboqueu-los a la paella. 
Amb foc viu, remeneu un parell de minuts. 
Emplateu i acabeu-ho amb pebre negre.

Recepta i foto: La pasta per als catalans

Spaghetti
amb faves, mozzarella 
i cansalada viada
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Els brous i les sopes sempre són plats ben rebuts, sobre-
tot quan el fred treu el cap. Un dels avantatges d´aquesta 
sopa de pasta amb verdures és que admet gairebé qualse-
vol verdura que tinguem a la nevera, per realçar el sabor 
d´un brou bàsic de carn. Només hem de tenir en compte 
els temps de cocció de les verdures que, en anar tallades 
a trossos tan petits, serà el mateix per a totes.

Ingredients per a 4 persones
¼ de porro
6 mongetes verdes
Un parell de pastanagues
¼ pebrot groc
Mig carbassó 
¼ de branca d’api
50 ml d’oli d’oliva suau
25 gr de pèsols
Un litre de brou de carn

Alfàbrega
Orenga
Una culleradeta de sal
100 gr de pasta (llacets, pistons, fideus)

Com fer sopa de pasta amb verdures
Resum fàcil de preparació
Pesem i mesurem els ingredients de la recepta, i piquem 
les verdures a trossos petits
Ofeguem les verdures picades en una olla amb oli i afe-
gim els pèsols
Afegim el brou calent, les espècies i la sal
Deixem bullir les verdures 15 minuts després dels quals 
afegim la pasta i deixem coure tot uns 5 minuts.
Servim la sopa calenta

Recepta i foto: Mònica Prego – Pandebroa

Sopa de pasta amb Sopa de pasta amb 
verduresverdures
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La salsa d’aquesta pasta amb pesto vermell és una va-
riant del tradicional pesto d’alfàbrega al que s’afegeixen 
altres ingredients, que varien el seu sabor, de manera 
que resulta més suau i amb una presència menys mar-
cada de l’alfàbrega. La seva preparació és molt ràpida i 
només requereix una batedora i una mica de traça per-
què el resultat sigui perfecte.

Ingredients
• 15 gr de fulles d’alfàbrega
• Una dent d’all
• 80 gr de formatge Pecorí ratllat
• 25 gr de pinyons
• 25 gr d’ametlles crues pelades
• 80 ml d’oli d’oliva verge extra
• 50 gr de tomàquet sec hidratat en oli (pesats en sec)
• 50 gr de tomàquet fregit
• Un parell de pebrots del piquillo
• Sis filets d’anxova
• Un parell de cullerades de polpa de pebrot xoricer
• Suc de llimona, sal, vinagre de Mòdena, pebre negre 
i aigua

Per a la pasta al pesto vermell
• 20 gr d’espaguetis o la pasta que ens agradi
• 100 gr de pernil ibèric a rodanxes fines
• Quatre nous
• Tres cullerades de salsa pesto vermell
• Aigua i sal, per coure la pasta

Preparem el pesto
En un got batedor hi afegim l’all i els fruits secs també 
picats lleument. Afegim unes gotes de suc de llimona 
que ajudaran que la salsa no s’oxidi i el seu color ro-
mangui intens i viu. Hi afegim també unes gotes d’ai-
gua perquè ens permetin triturar l’alfàbrega amb els 
pinyons i les ametlles fins a formar una pasta densa 
sense grànuls.
Fet això, hi afegim el formatge d’ovella ratllat i seguim 
batent. Un cop integrat començarem a afegir tot l’oli 
d’oliva verge extra a la salsa pesta en un fil molt fi men-
tre emulsionem la pasta.
Quan el pesto estigui muntat i tot l´oli perfectament 
integrat afegim sal i la resta d´ingredients que transfor-
maran la salsa en un pesto vermell. Batem fins barrejar 
tots els ingredients i obtenir una salsa pesto vermella 
emulsionada i homogènia de color vermellós.
Coem la pasta, en aquest cas espaguetis, en aigua abun-
dant amb sal respectant el temps de cocció de la pasta 
per deixar-la lleugerament al dente. Escorreu la pasta 
sense refredar-la, reservant una mica de l’aigua de la 
cocció per estirar la salsa si fos necessari.
Escorrem els espaguetis recent cuits i els passem a una 
paella i afegim 2-3 cullerades plenes de la salsa pesto 
vermell. Afegim el pernil ibèric tallat a tires fines i ba-
rregem la salsa amb la pasta i el pernil a foc lent, perquè 
la salsa no es talli però s’escalfi juntament amb la pasta.
Servim la pasta al pesto vermell juntament amb les 
nous i el pernil ibèric.

Pasta amb pesto vermell
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Recepta especialment indicada en persones vegetaria-
nes i en esportistes, que només augmentant una mica 
la quantitat de pasta serà suficient per realitzar activitats 
físiques intenses. La recepta aporta el cereal en forma de 
pasta i la llegum en forma de cigrons i gràcies a aques-
ta combinació és un Menú ideal perquè permet obtenir 
proteïnes de qualitat, amb menys greix i colesterol i a més 
els espinacs ens ajuden també a afegir un plus de fibra.

Ingredients per a una persona
•20 gr. de ceba. 
•15 gr. d’api. 
•50 gr. de pastanaga. 
•60 gr. de cigrons cuits. 
•200 gr. d’espinacs. 
•10 gr. d’oli. 
•50 gr. de pasta. 

Preparació
Netegeu els espinacs i bulliu-los. 
Amb un cullerot o una escumadora retireu-los i reserveu 
l’aigua de cocció.
Talleu a trossets molt petits la ceba, l’api i la pastanaga. 
Escalfeu l’oli en una olla gran i sofregiu-hi les verdures. 
Afegiu-hi els cigrons, amb la seva aigua, no massa.
Amb el minipimer tritureu la meitat dels cigrons en la 
mateixa olla.
Remeneu be i incorporeu-hi els espinacs. Remeneu i 
deixeu que facin xup xup per uns minuts, per tal que els 
sabors es vagin amalgamant.
Si veieu que s’asseca massa afegiu-hi una mica d’aigua de 
cocció dels espinacs.
Escalfeu l’aigua de cocció dels espinacs que queda i, per 
seguretat, afegiu-ne una mica més.
Afegiu la pasta a la sopa de cigrons i espinacs i cobriu-la 
amb l’aigua calenta, però no massa aigua.
Coeu-ho com si fos un risotto, remenant de tant en tant, 
i afegiu-hi aigua si veieu que s’asseca massa. 
El plat pot quedar més o menys caldos, depèn del gust 
del comensal.

Recepta i foto: La pasta per als catalans

Pasta amb cigrons Pasta amb cigrons 
i espinacs i espinacs 
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Ingredients per a 2 persones
200 gr. di Rigatoni (macarrons)
Un calamar mitjà
6 gambes
Brandi
Un gra d’all.
1/3 d’una escalunya.
Brou de peix o marisc.
Alfàbrega, julivert, sal, picant i oli.

Elaboració
Preparar el brou de marisc o de crustacis.
Poseu l’olla amb l’aigua a bullir.
En una paella, poseu-hi 4 cullerades d’oli, la dent d’all sen-
cer (després es retira), la escalunya picada, el picant i les 
fulles d’alfàbrega.

Quan tot estigui daurat, afegiu-hi el calamar tallat en 
anells.
Afegir un cullerot petit de brou i escampar-hi julivert.
Cuinar durant uns 4-5 minuts, afegir les gambes i flamejar 
amb brandi.
Treure la pasta uns minuts abans del temps de cocció in-
dicat: escórrer i bolcar a la paella (conservant una mica 
d’aigua de la cocció). 
Saltar-ho fins completar la cocció de la pasta.
Emplatar amb oli en cru i julivert fresc.
Es recomana un vi blanc afruitat.

Recepta i foto: Recetas italianes de Pier

Rigatoni amb calamars i gambesRigatoni amb calamars i gambes
Plat de pasta ràpid i senzill de prepararPlat de pasta ràpid i senzill de preparar
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Bloc de notas, per Pere Farrè

Organitzat per Miah Management, l’agència de models de Barcelona dirigida 
per l’ex-model María José Serra, va celebrar una nova edició del Certamen 
Curvy Fashion Model, que en aquesta ocasió va tenir lloc a l’Space Valkiria 
Hub de Barcelona. Aquesta passarel·la, que té com a objectiu descobrir noves 
models (escollides per a presentar talles grans), va comptar amb la participa-
ció de 14 aspirants, de diverses agències internacionals de Models prèviament 
seleccionades per les seves talles, que representaven a: Andalusia, Aragó, Ca-
talunya, Comunitat Valenciana, La Rioja i Illes Canàries. Entre d’altres convi-
dats, es va comptar amb la presència de l’actriu i model Ivonne Armant, néta 
del popular tenor Plàcido Domingo. 
Foto: José Urbano

Al Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (Barcelona) i organit-
zat per l’Asocciació de Micro Productes d’Oli Catalunya (AMPOC), es 
va celebrar aquest passat mes de desembre la primera edició dels pre-
mis “Barcelona Catalunya Seleccio”, guardons que reconeixen els cinc 
millors olis d’Oliva Verge Extra produïts a Catalunya. L’acte va ser pre-
sentat per Xavier Ruzafa, que va anar esmentant els guanyadors. Els 
olis guardonats van ser: Massis del Port 1898 – Tarragona; Mera del 
Millennial – Tarragona; Cal Portalé – Lleida; Henri Mor – Lleida i Oli 
Varietats Antigues OVA – Barcelona. A la propera edició programada 
per a aquest any, s’escollirà un únic guanyador que serà reconegut amb 
el premi esmentat, que el posicionarà com el millor oli d’oliva verge 
extra produït a Catalunya. 
Foto: Joana Alberti Santanach

Premiats els 5 millors Olis d’Oliva Extra Catalans

Al Teatre Coliseum de Barcelona va tenir lloc la presentació d’”Adiós Artu-
ro”, obra que es reestrenarà en aquest mateix teatre el proper dia 2 de febrer. 
A aquest acte de presentació hi va assistir tot l’elenc d’actors i actrius d’aquesta 
comèdia, i va ser conduït per Jordi Milán, director de la Cubana, reconeguda 
companyia teatral nascuda a Sitges a principis dels anys 80. “Adéu Arturo”, és 
una obra que aquesta companyia ofereix a la memòria d’Arturo Cirera, sent 
l’espectacle tot un homenatge a aquest home que en vida va deixar escrit, que en 
lloc d’un funeral se fes en honor seu una festa a Valladolid, ciutat on va néixer, i 
que hi estiguessin presents tots els seus amics. 
Foto: Sonia Figuerola

“Adéu Arturo”, la propera estrena de La Cubana

Interessant, a més de gastronòmica, la presentació que va tenir 
lloc al Restaurant Lauro, del Centre Galego ubicat a la popular 
Rambla de Barcelona. Trobada que ens va anar relatant detalls del 
pelegrinatge gastronòmic que es va descobrint al Camí de la Ria 
Muros Naia. Acte en què vam poder informar-nos, a través de les 
interessants converses i entrevistes que Fernando Valmaseda va 
fer a diverses persones, les quals van parlar de diferents temes i 
ens van anar informant sobre la seva història, la seva cultura, els 
paisatges que es descobreixen a l’itinerari d’aquest camí i, natural-
ment, sobre la qualitat de la seva gastronomia, la qual vam poder 
comprovar en degustar els plats que ens van anar oferint els cui-
ners que apareixen a la foto: Pepe Sonade, Montse Santos, Manuel 
Pérez i Manuel Piñeiro. 
Foto: Serafín García

Pelegrinatge gastronòmic per la Ria Muros Noia

Curvy Fashion Model. Nova edició, noves models

¿Cómo cuidar los geranios ¿Cómo cuidar los geranios 
en invierno?en invierno?

Son plantas a las que en invierno hay que mimar más de 
la cuenta para evitar que les afecten las heladas, ya que si 
bien resisten sin problemas temperaturas de hasta los tres 
grados centígrados bajo cero, la nieve y el granizo pueden 
estropear sus hojas haciendo que se vean bastante mal.

¿Qué cuidados requieren en esta estación? 
Los geranios durante la floración necesitan riegos regula-
res y que se les abone de manera frecuente; sin embargo, 
cuando las temperaturas empiezan a bajar su ritmo de cre-
cimiento se ralentiza, las últimas flores se marchitan y las 
plantas se quedan únicamente con las hojas con el fin de 
ahorrar energía. Cuando esto ocurre, tendremos que pro-
porcionarles otros cuidados para que puedan sobrevivir al 
frío invierno que les espera. 

Riego
Tiene que ser moderado, cada 4-5 días dependiendo de 
la humedad del sustrato. Para comprobarla, podremos in-
troducir un palo delgado de madera. 

Al extraerlo, veremos si se le ha adherido mucha tierra, en 
cuyo caso no regaremos, o poco.
Si le tenemos puesto un plato debajo, se lo quitaremos a 
los 15 minutos de haber regado para retirar el agua so-
brante y evitar, así, la pudrición de las raíces.

Abonado
Las plantas con un nulo crecimiento en invierno se acon-
seja no abonarlas, pero si el invierno es especialmente frío 
(temperaturas máximas de 10ºC y mínimas de menos de 
-3ºC), se recomienda echarles una cucharada pequeña 
de Nitrofoska u Osmocote cada 15 días. Les servirá para 
mantener sus raíces calientes, lo que sin duda les ayudará 
a no sentir tanto el fresco.

Protección
Los geranios deben de protegerse de la nieve y el granizo.
Tenerlos dentro de casa en una habitación en la que entre 
mucha luz natural y estén lejos de las corrientes de aire 
(tanto frías como cálidas).
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