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I.E.S L’Assumpció. Elx  Sant Albert Magne 
 
 

Aquest llibret no pretén substituir, ni tan sols emular, els receptaris de cuina. Simplement vol recollir uns 

quants plats i dolços que considerem típics del nostre poble i que hem aconseguit per la nostra pròpia 

experiència o per informacions replegades d'altres persones. És per això que en primer lloc, volem expressar-los 

el nostre agraïment. 

 Són receptes gens complicades, compostes per ingredients assequibles econòmicament i fàcils de trobar 

al mercat. 

 Com podeu veure, està separat en tres parts que corresponen a les entrades, plats i postres, així que, si 

volem, podem sorprendre els nostres convidats amb un menjar complet. 

 No és la nostra intenció dogmatitzar sobre aquestes receptes. Sabem que tots/es els que les coneixen 

sabran donar-li el toc particular a cadascuna i treure el major partit als ingredients. Només volem que servisca 

com una base per a començar a cuinar. I a tots/es els/les companys/es de fora, que coneguen la nostra cuina i la 

disfruten. 

Res no ens queda per dir. Simplement animeu-vos, cuineu i BON PROFIT. 
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CARAGOLS AMB SALSA 
Ingredients. 

- Caragols a plaer ben escorreguts. 
- Ceba picada. 
- Tomata triturada. 
- Uns cantonets de pernil salat. 
- Una picada feta al morter amb gallons d’ametla fregits, comins i pebre al gust i un parell de 

dents d’alls crues. 
- Oli d’oliva i sal. 

Preparació. 
 Per netejar els caragols i preparar-los es posen a remull de nit, dintre d’un llibrell tapat. Així trauen 
la molla, per la qual cosa es diu que se’ls enganya. De bon mati es renten fregant-los en aigua i sal per 
llevar-los el gros de la bava. Després se’ls fa un bull molt lleuger dintre d’aigua clara. Es tornen a repassar 
per si alguna closca està trencada o algun caragol no està en bones condicions. Després es bullen amb una 
barreja d’herbes: tomello, clavells, comins, lloret i sal generosa, durant almenys una hora. 

Fregiu la ceba dintre d’una paella gran. Afegiu els caragols remenant-los. Afegiu els cantonets de 
pernil i deixeu que es dauren lleugerament per després afegir la tomata. En estar tot ben fregit afegiu la 
picada que haurà de portar quasi un got d’aigua dintre. Deixeu vint minuts a foc lent fent xup-xup. Per 
traure la molla al caragol cal fer-se amb punxes de cascabot de palmera. 
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COCA AMB SARDINA 
 
Ingredients 

- Un quilo de farina 
- Una pastilla petita de llevat 
- 300 c.c. d’aigua tèbia 
- 400 c.c. d’oli d’oliva 
- 4 trossets de sardina salada 
- Sal 

 
Preparació 
 

Desfeu el llevat en l’aigua i afegiu la farina que admeta fins que estiga com un pa. Deixeu reposar 
en un recipient durant  30-45 minuts. En una llauna banyada amb oli poseu la pasta al llarg i ample. 
Després li poseu un xorret d’oli, un poquet de sal i un poquet de farina i la plegueu en quatre plecs. Feu 
aquest procés 4 vegades. Posarem els trossos de sardina baix de la pasta. 
 
En un plat a banda poseu la farina sobrant i amb oli feu unes molletes que es posaran per damunt de la 
pasta amb un poquet de sal. En un forn precalentat 30 minuts abans a 180º es cuitarà la coca durant 30-40 
minuts a 160º.  
¡Visca Sant Crispí! 
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COCA DE MOLLETES 
 
Ingredients. 
 Per a la coca: 

- Una tasseta i mitja d’oli d’oliva. 
- Una tasseta i mitja de vi blanc. 
- Un pessic de sal 
- Una cullerada de bicarbonat. 
- Dos gots de farina. 
- Una pastilla petita de llevat 

 
Per a les molletes 
- Un terç de tasseta d’oli. 
- Una culleradeta de vi blanc. 
- Un poc de sal 
- Un got de farina. 

 
Preparació: 
 Cal diluir el llevat en l’aigua temperada. Poseu la farina en un bol, afegiu la sal fina, l’aigua amb el llevat i el 
vi. Cal remoure amb una cullera de fusta fins que es barreja tot en una massa. Incorporeu l’oli i pasteu amb les mans 
fins que la massa quede llisa i elàstica. Deixeu que la massa repose durant, almenys ¾ d’hora sempre tapada amb un 
drap de cuina. 
 Pinteu  amb oli una safata del forn, escampeu la massa en la safata. Amb els ingredients per a les molletes 
feu una massa planeta amb la qual preparareu les molletes amb les mans, que aniran per damunt de la coca, quedant 
soltes. Calfeu el forn a 180º, una vegada calent col·loqueu la coca en una altura mitjana durant 25 – 30 minuts. 
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FAVES BOLLIDES 
 
Ingredients 

- Mig quilo de faves seques 
- 125 grs de pernil a trossos petits 
- 125 grs de xoris ( picant o dolç al gust) a rodanxes 
- Una cabeça d’alls 
- 4 fulles de llorer 
- 6 grans de pebre i 6 de clau en gra 
- Sal al gust 

 
Preparació 

Les faves les poseu a remull la nit anterior. A l’endemà poseu tots els ingredients anteriors a bullir 
en una olla. Quan alce el bull es deixarà a foc lent durant 2 hores o fins que estiguen blanetes. Haurà d’anar 
tastant.  
( El “xato” de vi corre de part de l’usuari) 
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MIGUES 
 
Ingredients: 
 
• 1 barra i mitja de pa del dia anterior 
• 4 dents d’all 
• 1 ceba 
• 5 cullerades d’oli d’oliva 
• 4 xoriços 
• 3 botifarres 
• sal 
 
Preparació 

Poseu el pa del dia anterior 2 o 3 minuts a remull.  L’escorreu i el desfeu amb les mans. 
− Aboqueu l’oli d’oliva a la paella; fregiu els alls i la ceba, quan estiguen a mig fregir poseu els xoriços i la 
botifarra. 
− En fregir l’embotit augmentarà l’oli, per tant heu de llevar-li’n un poc i aleshores afegir el pa i la sal. 
− Remeneu-ho tot i amb la paleta aneu desfent les migues.  Quan falten 10 minuts per traure-les poseu 
l’embotit, els alls i la ceba perquè prenga sabor. 
− Finalment les serviu amb raïm. 
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OLIVES PREPARADES.  I 
 

1. Trencades: 
Es solen preparar a l’agost quan encara són verdes. La varietat més usual és la grossal. Es preparen 

al damunt d’un xicotet taulell de fusta d’ametler amb un cabàs i un sac al damunt. Com a ferramenta s’empra 
una pedra gran que després es renta per a un nou ús. 

Es parteixen les olives i es deixen dintre d’un recipient amb aigua salada per a que no se’n 
negrisquen. Es canvia l’aigua un parell de vegades en els dos dies següents, perquè l’amargor vaja minvant. 
Les olives es guarden dintre d’una gerra amb aigua i sal en abundància perquè no es reblanisquen. A la gerra 
es posen les olives, un llimó sencer, unes branquetes de fenoll assaonat i alguna fulla de llimoner. A partir 
dels tres dies ja es poden menjar. 

 
2. De tallet: 

Les olives han d’estar una miqueta entreverades  – quan comença a canviar de verd a morat -. Se li fan 
quatre talls a la llarga. També se li han de fer dos canvis d’aigua. Per a la preparació disposarem d’aigua, sal, 
dos o tres alls partits i uns clavells sencers. Es conserven més temps que les trencades. 
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OLIVES PREPARADES.  II 
 
 

3. Senceres: 
 

L’oliva ha d’estar una miqueta més madura. Se li fan dos o tres canvis d’aigua. Després de l’aigua i la sal se 
li afegeix un brot de garrofer. També se li pot posar un poc de tomello i pebrella. Aquestes són les últimes 
que es mengen abans de la temporada següent. En destapar la gerra cal traure-li el tel que se l’ha format. 

 
4. Amb orenga: 
 

S’han d’emprar olives passades de madures. S’obrin amb els dits i al mateix temps se’ls trau el pinyol. Es 
barregen amb sal i orenga i es deixen ben escampades perquè s’assequen al sol damunt d’un garbell. Per 
guardar-les es fiquen dintre d’un pot barrejades amb oli cru. 
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PINGAO. 
 
Ingredients: 

• Pa 
• Oli 
• Sal 

 
Preparació: 
 
 Un pa o una barra de dies anterios. S’obri per la meitat i es talla la molla en forma de quadrícules. 
Es posa prou oli i la sal. En un forn precalentat es ficarà fins que es pose cruixent. 
 
¡¡¡Pa torrat, qui s’haurà ......!!! 
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PIPES I CARASSES. 
 
Ingredients: 

- Una illada de bacallar. 
- Un grapat de nyores seques. 
- Un parell de cabeces d’alls seques. 
- Olives negres despinyolades, partides i assecades al sol amb orenga. 
- Un parell d’ous durs i un setrill d’oli d’oliva. 

Preparació : 
 S’ha de rostir la illada de bacallar, les nyores seques i les cabeces d’all damunt les cendres. 
S’aprofita també per torrar els ous. S’ha de girar tot amb paciència, especialment les nyores que, passades, 
es fan roïnes i inservibles. Una vegada tot cuit es fa tot a bocinets en una escudella. S’arruixa lleugerament 
d’aigua la nyora seca per tal que després no xuple tant d’oli. Es barregen tots els ingredients. Per damunt 
de tot s’afegeixen les olives negres seques amb orenga i els ous durs partits. S’acompanya de llesques 
generoses de pa i d’un setrill d’oli ben a prop. No pot faltar una catalana de vi i un manollet de ceba tendra 
rostida a les brases. 
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ROBA VELLA 
 
Ingredients: 
 Carn, verdures i cigrons del putxero, 2 alls, 6 cullerades d’oli d’oliva. 
 
Preparació: 
 Aquest plat l’heu de preparar amb les restes del putxero (vegeu recepta del putxero) que és un dels 
plats més ben aprofitats. 
 Talleu tota la carn que no heu servit en trossets, així com la creïlla i la carlota, i juntament amb els 
cigrons aboqueu-ho a una paella amb l’oli calent. Afegiu la sal i tapeu perquè no us esguite el fregit ja que 
els cigrons tendeixen a saltar. 
 Quan estiga ben fregit, hi afegiu els alls tallats a trossets i deixeu al foc uns tres minuts.  
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plats més ben aprofitats. 
 Talleu tota la carn que no heu servit en trossets, així com la creïlla i la carlota, i juntament amb els 
cigrons aboqueu-ho a una paella amb l’oli calent. Afegiu la sal i tapeu perquè no us esguite el fregit ja que 
els cigrons tendeixen a saltar. 
 Quan estiga ben fregit, hi afegiu els alls tallats a trossets i deixeu al foc uns tres minuts.  
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ARRÒS AL FORN 
 
Ingredients 
• 1/2 kg d’arròs 
• 200 g de cigrons 
• 200 g de botifarra de ceba 
• 150 g de costella de porc 
• 2 creïlles mitjanes 
• 2 tomates madures 
 

• 1 l. d’aigua 
• 125 dl d’oli 
• 1 cabeça d’alls 
• safrà 
• sal 
 

 
Preparació 

En una cassola de fang, plana i amb les vores altes, poseu l’arròs, les creïlles pelades i tallades en 
rodanxes, les tomates tallades per la meitat, la costella de porc a trossos, els cigrons (que ja haurem deixat 
a remulla el dia anterior), el safrà i la sal. 
− A banda, en una paella, aboqueu l’oli i fregiu les botifarres i els alls; doneu-los unes voltetes i afegiu-los 
a la cassola amb l’aigua i tasteu-lo de sal. 
− − Fiqueu la cassola al forn ja calent a uns 200º fins que l’arròs estiga cuit (uns 20 minuts) i desaparega 
tot el caldo. 
− Estarà al seu punt quan es quede torrat per damunt. 
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ARRÒS AMB CEBA I BACALLAR 
 
Ingredients. 
 - 250 g. d’illades de bacallar amb pell. 
 - 500 g. de ceba (o dues cebes com el puny). 
 - 4 nyores entreverades fresques (quan a penes comencen a canviar de verd a vermell). 
 - 1 grapadet de bajoquetes. 
 - 1 creïlla grosseta feta a trossets. 
 - 1 tomata madura. 
 - La mesura de l’oli ha de ser lleugerament més gran que quan es fa l’arròs amb carns, ja que el bacallar no 
té greix. 
 - Sal, colorant, dos clavells picats. 
 - 8 grapats d’arròs (2 per cap). 
 - Aigua. 
Preparació. 
 Es fica la paella al foc amb l’oli. El bacallar haurà d’estar a remulla un mínim de tres hores per dessalar-lo. 
Els ingredients s’han de fregir lleugerament per separat, dintre la mateixa paella, i per aquest ordre: les creïlles, el 
bacallar, les nyores i les bajoquetes. Fregiu la ceba que haurà estat tallada en juliana.. En daurar-se, afegiu la tomata 
ratllada. Passeu tot a una perola (un recipient ample i redó de porcellana i d’una fondària de tres dits). Afegiu l’aigua 
i deixeu bullir durant quinze minuts. Poseu l’arròs i condimenteu amb els clavells picats, el colorant i aneu amb 
compte amb la sal perquè el bacallar sempre en deixa. 
L’arròs s’ha de servir ben sec. Aquest plat s’acompanya sempre que puga d’una ensalada de “llissons” (lletsons) i 
ceba crua amb oli d’oliva. 
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ARRÒS AMB  “COSTRA” (CROSTA) 
 
Ingredients  (Per a  8 persones) 
 
• 1 conill o 1 pollastre 
• 2 llonganisses roges, 2 blanques i mig botifarró 
• 3 o 4 tomates madures rallades 
• 8 ous 
• 8 gots d’arròs 

 

• 8 gots d’aigua 
• julivert 
• 4 mesuretes d’oli d’oliva 
• sal 
• safrà 

 
Preparació: 
− En primer lloc fregiu en una paella el conill o el pollastre tallat en trossos i el poseu a bullir en una cassola amb 
l’aigua i la sal una mitja hora.  Fixeu-vos per on queda l’aigua ja que després de bullir s’ha de afegir la quantitat 
d’aigua consumida. 
− Talleu cada llonganissa en 3 o 4 trossos i el botifarró a rodanxes i els fregiu. Els reserveu en un plat. 
− Per últim fregiu el julivert ben picat i la tomata i quan estiga a punt, afegiu l’arròs i li doneu unes voltetes amb la 
tomata durant uns dos minuts. 
− Calfeu el forn al màxim. 
− En un perol de fang (per a fer crosta i de quilo) fiqueu la carn amb l’aigua, la tomata amb l’arròs, el safrà i tasteu 
de sal i ho fiqueu a bullir durant deu minuts. 
− Mentrestant bateu els ous (que estiguen a temperatura ambient) i poseu l’embotit per damunt l’arròs i a 
continuació els ous.  Fiqueu el perol en el forn però només amb la calentor en la part superior del forn per a que puge 
l’ou fins que estiga daurat. 
− Si volguéreu fer-ho amb llenya cal ficar una mica més d’aigua i a més heu d’utilitzar una costrera en lloc del forn. 
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ARRÒS AMB FAVES I PESOLS (ARRÒS DE L’HORA) 
 
Ingredients 

- Mig quilo de faves 
- Un quart de pèsols 
- Quatre carxofes tallades en trossos 
- Una ceba tendra picada 
- Una tomata madura ratllada 
- Unes creïlles 
- 200 grs d’arròs 
- Oli d’oliva 
- Sal 

 
Preparació 

Fregiu tot i ho poseu a bullir en un olla amb aigua durant 45 minuts. Després afegiu l’arròs i deixeu 
cuitar durant 20 minuts procurant que no s’apegue.  
( Especialment indicat en tota la quaresma) 
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ARRÒS CALDÓS 
 
 
Ingredients 
• Allò que ha sobrat del putxero del dia anterior amb prou caldo 

• 1 butifarra de seba d’olla 

• arròs 

Preparació 

− Poseu el putxero amb la butifarra a foc fort fins que commence a bullir. 
− Tasteu el punt de sal i aboqueu l’arròs (la proporció és una d’arròs per tres de caldo) a foc fort. 
− Quan comence a bullir, poseu el foc al mínim i espereu uns vint minuts. 
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ARRÒS I CEBA  I 
 
Ingredients 
• una tira d’abadejo 
• 1 pimentó roig 
• 1 creïlla 
• 1 albergínia 
 

• 1/8 de bajoquetes 
• 1 cabeça d’alls 
• 1 branqueta de tomello 
• 1 ceba grossa 
 

• 1/4 de tomata triturada de pot 
• julivert 
• 1 sobret de colorant 
• 1/2 kg d’arròs 
 

Preparació: 
− Poseu una olla al foc amb un litre d’aigua. 
− Poseu també una paella al foc amb ¼ d’oli d’oliva verge i sofregiu-hi cinc dents d’alls.  Els reserveu en una font. 
− Trossegeu l’abadejo i sofregiu-lo; afegiu-lo a l’olla amb l’aigua bullint i baixeu el foc al mínim. 
− Partiu les bajoquetes, renteu-les i poseu-les a la paella, doneu-li unes voltes i aboqueu-les a l’olla. Afegiu la branca 
de tomello i deixeu-ho bullir tot lentament. 
− Peleu la resta d’ingredients i fregiu-los per separat.  Primer la creïlla, que s’ha trossejat en llesques primes, i 
deixeu-la en la font.  Després el pimentó roig, tallat en tires.  Partiu l’albergínia a taquets i remulleu-la en un 
recipient d’aigua perquè no absorbisca molt d’oli, escorreu l’aigua i sofregiu-la.  Fregiu la ceba trossejada a tires, 
amb molta cura, ja que es crema ràpidament.  Reserveu-la també en la font.  Afegiu la tomata, unes dents d’alls 
trossejades i julivert a la paella fins que estiga tot fregit. 
− En una paella per a sis persones afegiu arròs (la capacitat de tres gots d’aigua); aboqueu el contingut de la paella 
anterior (la tomata, els alls i el julivert), remeneu i sofregiu dos minuts sense parar de donar-li voltes; afegiu-hi més 
aigua, si cal, sempre tenint en compte que hem d’afegir la resta d’ingredients. 
− Remeneu i poseu colorant i la sal al gust, però cal tenir present que l’abadejo ja en conté. 
− Aboqueu els ingredients que estaven reservats en la font i distribuïu-los per tota la paella.  Deixeu bullir a mig foc 
durant mitja hora.  Tapeu amb un drap o tapadora, deixeu reposar cinc minuts i serviu. 
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ARRÒS I CEBA   II 
 
Ingredients  per a 4 persones 

- Mig quilo d’arròs 
- 5 nyores tendres rojes 
- Una creïlla gran 
- Tres quarts de quilo de ceba 
- 2 tomates madures  
- 2 botifarres de ceba 
- Oli d’oliva 
- Sal 
- Colorant 

 
Preparació 

Partiu la creïlla en trossos circulars un poc més grossos que per fer truita, les nyores per la meitat, 
les botifarres en tres trossos. Després de fregir una cosa rere l’altra s’aparta en un plat. A continuació  
fregiu les cebes i les tomates ratllades i poseu a bullir en un perol amb aigua durant 30 minuts. Desprès 
poseu l’arròs i quan estiga sec es posen per damunt les botifarres, les nyores i per últim les creïlles. 
 
No em digueu que no voleu fer-ho demà!!! 
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ARRÒS I CONILL 
 
Ingredients 
• 500 g d’arròs 
• 1 conill 
• 2 dotzenes de caragols serrans 
• 1 pimentó roig 
• 1 cabeça d’alls 
• 1 tomata gran madura 
 

• 100 g de cigrons 
• oli d’oliva verge (4 o 5 mesuretes) 
• safrà o colorant 
• sal 
• aigua (quatre vegades l’arròs) 
• una rameta de tomello fi 
 

Preparació: 
Abans de tot bulliu els caragols deixant-los amb la molla fora i també els cigrons que hem posat a 

remulla la nit anterior fins que queden blans. Trossegeu el conill. Fregiu primer el pimentó tallat a tires i la 
cabeça d’alls. Fregiu el conill. Finalment fregiu la tomata raspada. Afegiu els cigrons. A tot el fregit heu de 
posar-li una miqueta de sal. A continuació, aboqueu el conill, la tomata i l’oli a la perola i afegiu l’aigua i 
la rameta de tomello fi. Deixeu bullir tot de deu a quinze minuts. Retireu la rameta de tomello. Afegiu el 
safrà o colorant i l’arròs. Finalment, poseu la cabeça d’alls al centre de la perola, el pimentó i els caragols. 
Deixeu-ho bullir de 18 a 20 minuts. Tasteu per a buscar el punt de sal. Quan l’arròs estiga fet, cal deixar-lo 
reposar uns cinc minuts. 
 
Observacions: Si es cuina a la llenya adquireix un sabor immillorable. També es pot preparar la mateixa 
recepta amb pollastre o combinant les dues carns. 
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ESTOFAT AMB BRESQUILLES 
 
Ingredients:  
 
• 300 g de vedella de guisar 
• 8 creïlles menudes 
• 8 cebes menudes 
• 1 safanòria  
• 4 bresquilles 
• 100 g de macarrons 
• 3/4 l d’aigua 
 

• 1 got de vi negre 
• 1 cabeça d’alls 
• 1 mesureta d’oli d’oliva 
• 2 fulletes de llorer 
• 8 claus d’espècia 
• sal 
 

Preparació: 
− En primer lloc fregiu la vedella trossejada i la poseu a bullir en una cassola amb l’aigua i la sal. 
− Després fregiu les creïlles i les fiqueu a la cassola. A continuació fregiu les cebes, tota la cabeça d’alls i 
amb un tall al voltant d’ella, la safanòria a rodanxes i les fulles de llorer i ho afegiu oli i tot a la cassola. 
− Afegiu el got de vi i els claus i deixeu-ho bullir a foc lent durant un parell d’hores o més tapant l’olla 
amb un plat o tapadora amb aigua per a què el consum d’aigua siga el menor possible. 
− Les bresquilles, una vegada rentades, les ficareu a l’olla uns 45 minuts abans d’apagar el foc i els 
macarrons uns 10 minuts abans de servir. 
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BOLLITORI DE BACALLAR 
 
Ingredients per a 4 persones 

- 4 trossos de bacallar 
- 3 cebes senceres 
- 4 nyores seques 
- 1 tomata madura  
- 1 cabeça d’alls no molt gran 
- 4 creïlles a trossos 
- 4 cullerades soperes d’oli d’oliva 
- Sal al gust 

 
Preparació 

Es posa tot a bullir en un olla amb aigua durant 2 hores 
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PEBRERES EN L’OLLA 
 
Ingredients: 

• 1 dent d’all pelada i tallada per la meitat 
• 1 ceba trossejada 
• 1 tomata madura ratllada 
• Un quart de bajoquetes 
• Un grapar d’ametles amb pell 
• Unes creïlles a trossos 
• 1 pebrera roja 
• 4 ous 
• 1 cullerada de farina 
• Oli d’oliva 
• Sal 

 
Preparació: 
 Fregirem les ametles i es reservaran al morter. Després l’all i la ceba. Quan estiga feta afegirem a la 
paella la tomata i ho sofregirem tot junt. 
 En una cassola amb aigua posarem a bullir el fregit, les bajoquetes, la pebrera i les creïlles. Quan 
estiga fet s’afegiran els ous escalfats i finalment es posa al damunt les ametles picades amb la farina i un 
poquet d’aigua. Es deixa bullir 6 o 7 minuts i a menjar. 
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GRANYONS 
 
Ingredients: 
 Cigrons, fesols, llentilles, bledes, bajoquetes, safanòria, nap, moniato, tomata, ceba, carabassa, oli, 
sal, nyoretes picades. 
 
Per als granyons: 

- Aigua i farina. 
 
Preparació: 
 Per a fer els granyons fiqueu en un bol farina, aigua i sal, fins que la massa estiga prou sòlida per a 
poder treballar-la sense dificultat. Una vegada aconseguida la massa, feu uns xurros allargats i seguidament 
boletes més xicotetes, en forma de gra d’arròs. Una vegada acabat aquest procés heu de posar els granyons 
al sol per  que se sequen bé. Els granyons que us sobren podeu conservar-los a la nevera ja secs i amb un 
poc de farina, Així podeu utilitzar-los per a altres vegades. 
 La nit abans fiqueu els llegums (cigrons, fesols, llentilles) a remulla. 
 Peleu totes les verdures i les renteu. Seguidament agafeu una olla on heu de ficar l’aigua, els 
llegums, les bajoquetes, la safanòria, el nap, el moniato, les bledes, la tomata, la ceba, el tros de carabassa, 
les nyoretes  picades, un raget d’oli i una mica de sal. 
 Deixeu bullir al foc tots els ingredients de tres quarts a una hora i aboqueu els granyons. Remeneu-
los de tant en tant perquè no s’apeguen a l’olla. 
 Una vegada els granyons ja s’han unflat una mica, aproximadament en deu minuts, ja podeu 
traure’ls del foc. 
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MANDONGUILLES DE BACALLÀ 
 
Ingredients. 
 - Mig quilo de bacallà. 
 - Mig quilo de creïlles amb pell. 
 - Dos ous sencers. 
 - Un grapadet de pinyons 
 - Alls i julivert. 
 
Preparació. 
 Es talla el bacallà a trossos i es posa a remulla, canviant l’aigua diverses vegades. S’escorre el 
bacallà i es posa a bullir juntament amb les creïlles sense pelar (però ben netes). Una vegada bullit tot el 
conjunt, es lleva la pell a les creïlles i es neteja el bacallà d’espines i pell.. 
 Després, s’esmicola i es pasta amb les creïlles, el julivert trinxat, els pinyons i els rovells dels ous, 
reservant les clares en un plat per arrebossar les mandonguilles; donant-les forma redona o allargada; 
segons el gust. S’arrebossen en les clares dels ous i tot seguit, es frigen en oli molt calent, fins que estiguen 
dauradetes. 
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FESOLS AMB SÍPIES 
 
Ingredients: (per a 4 persones) 

• 4 sípies mitjanes 
• 500 gr. de fesols. 
• Una tomata madura 
• 3 dents d’all amb pell 
• Un grapat d’ametles amb pell 
• Unes “rebanades” petites de pa 
• Oli 
• Sal 

 
Preparació: 
 Es fesols es posaran a remull la nit anterior. A l’endemà es renten i es posen a bollir en una cassola. 
 En una paella fregirem les ametles i el pa i el deixarem al morter. Després fregirem la tomata i la 
sípia que afegirem als fesols. També posarem en la cassola els alls rostits. Quan quede poc caldo picarem 
el contingut del morter i ho passarem al damunt. 
 Per estalviar temps, els fesols es poden utilitzar precuinats (els venen dins un pot de vidre) que 
haurà que rentar abans de ficar-los a la cassola. 
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OLLA PODRIDA 
 
Ingredients per a 4 persones 
 

- Mig quilo de cigrons remullats 
- 3 cebes tendres 
- Una tomata madura 
- Un quart de quilo de bajoquetes 
- Un tros de carabassa 
- Una carabasseta tendra 
- Una xirivia 
- Dues peres 
- Una albergínia 
- Unes creïlles 
- Oli d’oliva 
- Sal 

 
Preparació 
 
Fregirem les cebes trossejades i la tomata ratllada. Quan estiga fet li afegirem una culleradeta de les de 
cafè de pimentó dolç. A continuació ho abocarem a un olla  amb aigua on estarà la resta d’ingredients. Es 
posarà a bullir al mínim durant 3 hores. Del caldo colat es poden fer de primer uns “tallarins” o “una sopa 
de LLETRES”. De segon es pot menjar la resta de verdura. 
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PUTXERO AMB TARONGETES  (OLLA) 
 
Ingredients: 
Per a l’olla: 

- 1 nap i una fulla d’api 
- Caixqueró de titot, el coll, les tomates del coll (la pell), l’ala, les potetes, la cresta, el cap… (la 

cuixa es guardava per a l’arròs i gran part de la tetella per a rostir-la en les brases). 
- Les menudàncies: el cor, el fetge i la morella… 
- 250 grs. de cigrons, posats a remull un dia abans. 
- Safrà en bri, color i sal. 

 
Per a les tarongetes: 

- Mig quilo de carn picada feta amb magre de porc, tetella de titot i un poc de greix de la butxada del 
titot i una poqueta de cansalada de porc. 

- La sang del titot 
- Una llesca de pa dur d’uns 250 grs. 
- 3 ous 
- Julivert 
- Pinyons (opcional) 
- Ratlladures de la corfa de mig llimó 
- El suc d’un llimó 
- Sal. 
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Preparació 

- Es fica tot dintre d’un llibrell i es pasten tots els ingredients a mà. Desprès es fan unes pilotes 
(tarongetes) de la grandària d’un puny. Una vegada fetes s’esguiten amb el suc del llimó. Alguna 
vegada, hi havia qui s’esguardava una clara d’ou per pintar-les per fora. 

- S’omplia mitja olla amb aigua d’aljub i començava a bullir. L’olla havia d’estar fent xup-xup 
durant quatre o cinc hores llevat de les tarongetes que només havien de bullir dues hores. Les 
menudàncies es passaven per un fil abans de posar-les a l’olla. S’hi treien les menudàncies quan es 
posaven les tarongetes. 

 
Com és sabut l’olla són tres plats: la sopa coberta, la tarongeta i el putxero 
 
La sopa coberta: 
 . Una rosca de pa, les menudàncies que es feien a bocins i un parell d’ous bullits junt amb unes 
branquetes de julivert fresc. 
 . Tot ficat dintre d’una sopera, abocant-hi el caldo de l’olla. Es deixava reposar un parell de minuts 
abans de servir. 
 
La tarongeta. 
 . Se servia eixuta com a segon plat encara que en alguns llocs li aboquen caldo damunt. 
 
El putxero: 
 . Se servia la carn, els cigrons i la verdura com a tercer plat. 
Actualment aquesta recepta s’ha enriquit amb l’aportació de carn de vedella, de gallina, rovells d’ou, 
carlota,….. 
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ALTABELLACOS (TABELLACOS) 
 
Ingredients  

- Mig quilo de faves tendres 
- Un quart de pèsols 
- Quatre carxofes partides a quarts 
- Una ceba tendra picada 
- Unes creïlles 
- Una tomata madura 
- Mitja cabeça d’alls rostida 
- Oli d’oliva 
- Sal 
- Julivert 

 
Preparació 

Fregiu les faves, pèsols, carxofes i la ceba. Poseu a bullir en una cassola amb les creïlles a trossos  i 
la tomata sencera a foc lent durant 2 hores. 
En un morter piqueu els alls rostits i pelats amb la tomata bullida, un poc de julivert tallat i sal. Aquesta 
salsa es posarà per damunt al final 
Per a fer els tabellacos, bateu en un recipient 3 ous i afegiu pa ratllat, 3 dents d’all a trossets i sal, fins que 
quede una pasta espessa. Després es fregiran com si foren bunyols. Al final es posen dins la cassola i es 
deixa bullir tot durant 10 minuts. 
 
Ideals en temps de crisi. 
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ALMOJÀVENES 
 
Ingredients per a una dotzena 

- 450 c.c. d’aigua 
- 150 c.c. d’oli d’oliva 
- 150 grs de farina 
- 3 ous 
 

Preparació 
Es posa  en una cassola l’aigua i l’oli i quan comence a bullir, s’afegeix la farina escaldant-la a foc 

lent. Es deixa reposar i quan  estiga freda es posen els ous sencers i es pasten fins que quede com una 
maonesa. A continuació es col·loquen en una llauna untada amb oli ( perquè no s’apeguen), les boletes de 
pasta i se’ls dona la forma. En un forn precalentat es deixen a 180 graus durant 25 – 30 minuts. 
 
Amelat 

En una cassola es posa a bullir un  litre d’aigua, 300 grams de sucre, un pal de canyella en rama i 
una corfa de llimó. A foc lent es posen a amelar. Quan estiguen xopades es retiren.  
N’hi ha un altra variant que consisteix en deixar les boletes, i sense amelar-les, emplenar-les de xocolata.  
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ARROP I TALLAETES 
 
Ingredients: 
• figues seques 
• meló d’any 
• tomata 
• cal viva 
• aigua 
 
Preparació: 
− Per elaborar l’arrop, netegeu les figues.  Poseu-les a remulla una nit sencera.  Bulliu-les amb eixa aigua.  
Deixeu-les refredar quan estiguen ben bullides.  Coleu l’aigua i escorreu les figues amb les mans.  Torneu 
a fer el mateix altra volta. 
− Per a elaborar les talladetes, peleu el meló i les tomates i talleu-los.  Poseu-los a remulla amb cal viva i 
aigua una nit entrega.  Després netegeu bé les talladetes i tireu eixa aigua.  Les talladetes cal posar-les a 
bullir amb l’aigua de les figues.  Deixeu-ho bullir fins que el caldo estiga espès. 
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CODONYADA. (“DOLÇ DE MEMBRILLO”) 
 
Ingredients: 

- Codonys madurs. 
- Aigua (per a bullir els codonys i fer l’almívar). 
- Sucre en la mateixa quantitat que el pes dels codonys cuits. 

 
Preparació: 
 En un calder de coure poseu amb aigua els codonys pelats a trossos i sense cor, fins que bullen. 
Encara calents però ja ben cuits passeu els trossos de codonys per un sedàs, fins obtenir una massa suau, 
pastosa i fina. Una vegada net poseu en el mateix calder sucre, igual en pes al de la massa dels codonys, 
amb una quantitat d’aigua suficient per convertir-lo en un almívar clar, sempre remenant i procurant que 
no alce el bull, perquè no es creme. 
 Aconseguit l’almívar cristal·lí i fluid aboqueu la pasta de codony sense parar de remoure el conjunt, 
fins que tot es barreja bé i evitant coure-ho massa perquè conserve el color de la vertadera codonyada, és a 
dir que quede d’un roig viu i no fosc. 
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COQUETES DE MANTEGA  (QUATRE IGUALS) 
 
Ingredients 
 

- Mig quilo de mantega 
- Mig quilo de farina 
- Mig quilo de sucre 
- Mig quilo d’ametla molta 
- Sucre i canyella en pols mesclats 

 
Preparació 
 

En un llibrell poseu primer la mantega, després el sucre, les ametles i la farina. Pasteu fins que 
quede una massa uniforme. S’extén sobre la taula amb un grossor d’un centímetre. Amb uns motles de 
diferents formes (estreletes, solets, corets etc), se’ls  dona la forma desitjada. Quan estan sobre la llauna 
se’ls posa al damunt el sucre i la canyella i en un forn precalentat es fiquen a 160º durant 15 minuts 
aproximadament. 
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PA DE FIGA 
 
Ingredients per a un pa 

- Mig quilo de figues seques 
- 150 grs d’ametles 
- Canyella en pols 
- Llavor de fenoll 

 
Preparació 

 
Talleu els "pessons" de les figues i les obriu per la meitat. Col·loqueu-les en un plat procurant que 

estiguen superposades pels costats. Després poseu la canyella, el fenoll i les ametles i es cobreix de més 
figues fins que semble un pa, procurant que no es veja l’interior. A continuació s’empolvoreja de farina i es 
premsa fins que tinga la forma coneguda. 
 
Després de molts anys d’investigació encara no s’ha aconseguit la modalitat “baix en calories” 
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PAPARAJOTES 
 
Ingredients: 

• 150 gr. de farina 
• Aigua 
• 1 llimó 
• 2 ous 
• Sucre 
• Canella 

 
Preparació 

Agafeu la farina  i la poseu en un plat fons, desprès agafeu els dos ous i aneu batent, a continuació 
li afegiu aigua fins que la massa quede espessa però no molt; ratlleu la corfa del llimó i afegiu a la massa; 
poseu una paella al foc amb molt d’oli, quan l’oli estiga calent agafeu amb una cullera sopera el contingut i 
el tireu a la paella; s’ha de quedar en forma de coca petita; aneu repetint el procés fins que s’acaba el 
contingut. 

En acabar de fer-ho deixeu-los reposar en un plat i en estar gelats, agafeu un plat i poseu la canella 
amb el sucre per a poder mullar el “paparajote”. 
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PENJOLL ( COR DE MASSAPÀ) 
 
Ingredients 

- Mig quilo d’ametla molta 
- 300 grs de sucre 
- Una creïlla o un moniato com un ou bullit 
- 4 rovells d’ou 
- Un pot de cabell d’àngel 
- Oblea 

 
Preparació 

Ratlleu la creïlla i l’afegiu el sucre. Ho pasteu amb dos rovells. Desprès l’ametla i els rovells que 
queden. S’escampa sobre una llauna amb oblea donant-li la forma. Feu un tall enmig i poseu el cabell 
d’àngel. Després es torna a tancar. Treballeu amb la mà mullada amb aigua per que no se’ns apegue la 
pasta. En un forn precalentat, poseu durant 10 minuts a 130º. Una vegada fet i gelat es pot amelar amb un 
almívar espès d’aigua i sucre 
 
Què bo que està i que mala fama té aquesta paraula 
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TORTADA D’AMETLES 
 
Ingredients 

- Una dotzena d’ous 
- Mig quilo d’ametles moltes 
- Mig quilo de sucre 
- La corfa d’un llimó ratllada 
- Dues cullerades soperes de flor de midó 

 
Preparació 

Bateu les clares a punt de neu i aneu afegint la resta d’ingredients. En un forn precalentat, es posarà 
durant 1 hora  i quart. 
 
Melat 

En una cassola poseu a bullir un  litre d’aigua, 400 grams de sucre, un pal de canyella en rama i una 
corfa de llimó. Quan haja bullit anireu posant per damunt de la tortada (a la que se l’haurà donat la volta) 
fins que estiga xopada. Després poseu el merengue.  A partir dels 40 es poden suprimir els ciris 
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FOGASSETES  (per a 10 unitats) 
 
Ingredients 

- 2 Kgs de Farina 
- 10 ous 
- 1 llimó ratllat 
- 750 grs de sucre 

 

- Mig litre d’oli d’oliva 
- Mig litre de llet 
- Una pastilla gran de llevat 
- Mig pal de canyella 

 
Preparació 

Primerament feu el llevat, col·locant en un olla un quart de llet tèbia i la tercera part de la pastilla de  
llevat afegint la farina que admitisca fins que quede una pasta blana i la deixeu reposar tapada durant un 
hora o poc més. 
Bulliu en dos recipients l’oli amb una corfa de llimó i l’altre quart de llet amb canyella. En un llibrell bateu 
els ous i ratlleu el llimó. Afegiu el sucre i el llevat fet abans. Després desfeu el llevat restant amb la llet que 
hem bullit amb la canyella i ho afegiu al llibrell. A continuació poseu la meitat de l’oli i un quilo de farina 
procurant mesclar-ho bé. Quan la pasta estiga fina, afegiu poc a poc la farina restant i l’oli que quedava. 
Deixeu reposar la pasta ben tapada durant 5 o 6 hores. Després de deixar que unfle la pasta aquest temps 
agafeu boles i li donarem la forma que coneixem deixant-les amb un paper de parafina sobre una taula en 
un ambient càlid durant 5 hores aproximadament (depèn del calor que faça). En un forn precalentat  poseu 
de dos  en dos durant 25 minuts a 160 graus. Amb un almívar fet prèviament es mullaran i se’ls posarà 
sucre per damunt que quedarà pegat. El procés és semblant al del pa. 
 
Si tenim a l’abast una tassa de xocolata la combinació és perfecta. ¡¡¡a mullar!!!!!  
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CONYETES AL FORN 
 
Ingredients (per a 4 persones) 

• 8 conyetes 
• 8 cullerades de sucre o mel 
• 1 got d’aigua 

 
Preparació 
  
 Primerament traieu el cor de les conyetes i fiqueu-les en una safata del forn. Després ompliu el buit 
del cor de la conyeta amb sucre o mel, afegiu-li l’aigua i fiqueu-les al forn durant 30 o 35 minuts a 180º. 
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