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PRÒLEG
Quan fa 11 anys em van proposar ser la directora d’una nova
escola a Salt, no m’ho vaig pensar dues vegades i així va ser
com vaig ser la directora de l’aulari. Uf quin nom! Va durar dos
dies perquè sabia de l’existència d’una llegenda de la Nimfa i el
Gegant del Rec, i com que l’escola estava ubicada als aiguamolls
de la Vallvera i al costat del rec de la Massana, vam començar a
anomenar l’escola El Gegant del Rec i després de moltes penúries el nom va ser oficial.

Quina passada de participació!! Festival d’olors, de colors, de
sabors, de veure amb emoció que a Salt, a la nostra escola,
un raconet tan petit del món, és possible viure i conviure amb
respecte, tolerància i sense problemes. I compartint unes
menges espectaculars, músiques estupendíssimes amb uns
ritmes que per força t’has de moure i que quan acaba la festa
et queda aquella recança i aquella esperança de que la convivència és possible.

Una mestra té molt poques oportunitats de poder començar
una escola des dels fonaments, i vés per on, jo vaig ser l’afortunada de poder-ho fer.

Bé, fer el pròleg d’aquest llibre és per a mi molt important i
emocionant. Sóc una privilegiada, ja que sóc al Gegant des
del començament i veig que cada vegada els pilars són més
forts, gràcies a mestres, pares i totes les persones que formen
part d’aquesta gran família que és l’escola del Gegant del Rec.
I com diu la nostra directora Virgínia, “oh lelé, oh lalà, ser del
Gegant és el millor que hi ha!”

Així que el mes de setembre de l’any 2004 la M. Pau, la Teresa
i jo vam obrir el portal de l’escola El Gegant del Rec per primera vegada al món. L’emoció del moment va ser indescriptible.
Érem tan poquets que no ens hi trobàvem a l’edifici!
Com us ho podeu imaginar l’ambient que es va crear va ser
familiar i encara perdura. La proposta educativa en tot moment
va tenir en compte l’educació integral i personal de l’alumne i...
vam començar a posar els pilars que aguantessin l’escola i que
perduressin en els temps. Vam començar a treballar la intel·ligència emocional, la filosofia 3/12, projectes, la biblioteca com
espai d’aprenentatge permanent....
Com en tota bona família també vam voler celebrar una festa,
una diada oberta a tothom.
Des de l’escola preparàvem una exposició dels treballs que
havíem fet. L’AMPA es cuidava de la part lúdica i de la mostra de
menjars del món, i va néixer la festa de la interculturalitat.

Que la degustació d’aquest llibre us porti a un món, on totes i
tots sapiguem viure en pau i harmonia.
Bon profit!!!
Tinc dins del meu cor molts flasconets
on desaré, un a un, els meus afectes.
I quan em senti sola,
els obriré.
Molt a poc a poc
tancant els ulls
tot olorant-los.
Escoltant el món.
Escoltant el silenci.

PILI ALONSO
Salt, març de 2015
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B

envolgut lector,

Si tens aquest llibre a les mans, deus voler sorprendre els teus
amb un àpat especial. L’has encertada! Aquí hi trobaràs receptes úniques ... però anem a pams...
Qui som?
Som els pares i mares de l’escola El Gegant del Rec, una escola
pública de Salt amb alumnes de famílies provinents de tots els
racons del món.
D’on surt el llibre?
Cada primavera organitzem una festa de famílies. Volíem fixar
un espai de trobada obert a tota la comunitat educativa -i a
tot el poble- que servís per conèixer-nos, crear sentiment de
pertinença i passar-ho bé. Després de sis anys celebrant aquesta festa, podem dir que ho hem aconseguit! És una cita anual
obligada per a tothom, una activitat lligada a la temàtica central
que els infants i mestres treballen a l’escola durant el curs.
En aquesta festa ens trobem un dissabte per compartir tallers i
jocs (tots ells proposats i realitzats per pares i mares) obrim les
portes de l’escola, i ho arrodonim amb un espectacle musical
o teatral relacionat amb l’eix d’animació escollit. El punt culminant és el dinar que compartim tots junts al pati de l’escola. Cadascú aporta un plat de la seva cultura d’origen, i els disposem
en forma de bufet. Un xic més tard comencem l’àpat: menjars
de quatre continents al mateix plat... Tots són exquisits! Tothom
elabora les seves millors receptes i entre tots les assaborim tot
comentant-ne els ingredients, l’elaboració i la presentació. Tot
un luxe!

Per què aquest llibre?
Per aprofitar aquesta diversitat i riquesa gastronòmica, ens
hem decidit a editar aquest receptari. Els qui hem tingut la
sort de participar-hi, hem conegut persones fantàstiques,
hem après ingredients nous, mots en altres llengües i noves
maneres de cuinar.
Amb “Gegants a la cuina! 26 receptes del món a la nostra
escola” volem expressar que la diversitat de cultures que
conflueixen a la nostra escola ens enriqueix a tots: infants i
famílies; ens fa més savis, oberts i dialogants; i ens ajuda a
trencar recels i estereotips. Sabem que els nostres fills viuran
en un Salt més just, perquè estan creixent en un espai divers,
i això els farà persones preparades per valorar a tothom en
igualtat.
Volem agrair a totes les famílies que ens han obert les portes
de casa seva on hem compartit moments molt especials.
Sense la seva generositat no hagués estat possible aquest
llibre. Moltes gràcies!!
Tan de bo puguem fer noves edicions, amb altres receptes
de les moltes famílies que ens han quedat pendents, i si més
no, segur que seguirem cuinant, aprenent i compartint grans
moments a la taula del Gegant.

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES
Escola El Gegant del Rec
http://ampagegantdelrec.com
Salt, 23 d’abril de 2015
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AREPAS CON POLLO

INGREDIENTS
Per a la massa:
• 500 g farina de blat de moro / harina de maíz
• Aigua / agua
• Sal
Per al farciment:
• 4 pits de pollastre / pechugas de pollo
• 1 ceba grossa / cebolla
• 1 tomata / tomate
• 1 pebrot verd / pimiento verde
• Oli / aceite
• Sal
• Comí / comino
• Colorant alimentari en pols / colorante
alimentario
Per a la salsa:
• Maionesa / mayonesa
• Un raig de llet / leche
• 1 gra d’all / ajo
• 1 pebrot verd petit / pimiento verde
• Julivert / perejil
• Aigua / agua
• Sal

Al voltant del plat

VENEÇUELA
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En Martín ens explica que a Veneçuela no hi ha
cap àpat sense arepas. De fet, s’utilitzen com
aquí utilitzem el pa i, per tant, es poden menjar
soles o bé com un entrepà, partides per la meitat i farcides amb tot el que puguem imaginar.
Avui ens les ha volgut fer amb pollastre perquè
als nens els encanta, i a nosaltres, que ens les
ha deixat tastar, també!

Temps d’elaboració: 1 hora i mitja

ELABORACIÓ
Farciment
Bullim el pollastre amb una mica de sal,
fins que quedi tou. Després l’escorrem, el
deixem refredar, en desfilem la carn i el
reservem.
En una cassola amb oli sofregim la ceba, la
tomata i el pebrot verd tallats a daus a foc
mitjà. Quan la ceba estigui cuita, hi afegim
el pollastre esfilagarsat i una part de l’aigua de bullir-lo, amb una mica de colorant
alimentari. Remenem fins que s’evapori
tota l’aigua i, abans d’apagar el foc, ho condimentem amb comí.
Salsa
Posem la maionesa, la llet, l’all, el pebrot
verd i el julivert al batedor elèctric, i ho triturem tot plegat fins a formar una crema.

fins a formar un disc de mig centímetre
de gruix. Les posem a coure en un comal
(planxa) sense oli i a foc viu, primer una
cara i després l’altra, fins que quedin
torradetes.
Seguidament, les posem al forn durant
uns 5 minuts (preescalfat a 250ºC) per tal
que es coguin per dins (sabrem que estan
al punt si, quan les piquem, fan soroll de
tambor).
Per farcir les arepas, només caldrà que les
partim per la meitat i hi posem el preparat
de pollastre que tenim reservat, amb una
cullerada de salsa.

Arepas
En un bol, hi posem aigua amb una mica
de sal i anem incorporant la farina de blat
de moro, remenant amb les mans fins a
formar una massa d’una textura tova.
Fem una bola amb les mans i l’aixafem

Martín Waldropp
Llengua materna: veneçolà
Pare de l’Alejandro Gabriel de P5
i de la Julia Anaís de P4
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ARROZ CON LECHE

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•

1 tassa gran d’arròs llarg (tassa tipus
infusió) / arroz
1/2 branca de canyella / canela
Canyella en pols
450 g de llet condensada / leche condensada
250 g de nata líquida / nata líquida
1 litre de llet / leche
Sal
1 cullerada de mantega / mantequilla

Al voltant del plat

La Jacquelin comenta que la seva mare fa
l’arròs amb llet amb pinya, i que és impossible fer-lo millor que ella! La textura que
aconsegueix és insuperable! Els seus fills
li diuen que no provi d’imitar l’àvia... Així
que la Jacquelin opta per fer l’arròs amb llet
sense pinya.

COLÒMBIA
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A Colòmbia no tenen costum de fer postres
després dels àpats. Així doncs, l’arròs amb
llet és ideal per a un berenar deliciós, tal i
com corroboren els dos fills grans de la
Jacquelin, que apareixen a la cuina atrets per
l’olor de la canyella!

Temps d’elaboració: 45 minuts

ELABORACIÓ
Posem a coure l’arròs amb aigua (la proporció és
d’una part d’arròs per dues parts d’aigua), amb
mitja branqueta de canyella i un polsim de sal. El
deixem a foc baix i anem remenant, vigilant que
no es quedi sense aigua. Quan han passat uns 5-6
minuts de cocció, retirem la canyella i hi afegim
la llet, a poc a poc, remenant tota l’estona. Quan
l’arròs sigui al dente, abaixem el foc al mínim, hi
afegim la crema de llet i la llet condensada i remenem. Finalment, hi posem la cullerada de mantega
i remenem bé perquè es fongui.
Ho retirem del foc i ho servim amb un polsim de
canyella per sobre i, si ens agrada, hi afegim panses o coco ratllat.
Cal tenir en compte que, quan es refredi, quedarà
espès i sec ja que l’arròs s’haurà begut tot el líquid.
Per tornar a la textura original, ho escalfem afegint
una mica de llet i ho remenem.

Jacquelin Rojas
Llengua materna: colombià
Mare d’en Juan Diego de 6è
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ARROZ MOROS Y
CRISTIANOS

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 tassa de frijoles negres / frijoles negros
3 tasses d’arròs llarg / arroz
5 o 6 grans d’all / ajo
200 g de cansalada fresca o fumada /
panceta o bacon
1 ceba mitjana / cebolla
1 llimona / limón
½ pebrot verd o vermell / pimiento
verde o rojo
2 o 3 peces de iuca mitjanes / yuca
3 cullerades d’oli / aceite
½ cullerada de comí en pols / comino
1 fulla de llorer / laurel
¼ culleradeta d’orenga / orégano
Julivert / perejil
Pebre i sal / pimienta y sal

Al voltant del plat

CUBA
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El plat s’anomena moros y cristianos perquè
es barreja l’arròs blanc, que representaria
els cristianos, i els frijoles negres, que serien
els moros. El plat s’acompanya de iuca amb
mojito cubà, que originàriament es fa amb
taronja agra, que dóna el sabor tan típic. Si
no en tenim, com és el nostre cas, es pot
substituir per llimona o llima, però se n’ha
de posar menys perquè, si no, ens quedarà
massa àcid.
Aquest plat és part de la identitat gastronòmica de Cuba i, juntament amb el porc rostit,
són els plats més comuns en festes i celebracions, sobretot per cap d’any, acompanyats
amb una amanida variada i els tostones,
plàtans mascles fregits i ben aixafats.

Temps d’elaboració: 1 h 45 minuts

ELABORACIÓ
Arròs
Posem a coure els frijoles negres amb quatre tasses d’aigua i la fulla de llorer durant
uns 15 o 20 minuts en una olla a pressió
(no han d’arribar a obrir-se; només han de
quedar fets, però no massa tous o se’ns
desfaran). Reservem els frijoles i l’aigua de
coure.
Piquem la ceba, les tires de cansalada i el
pebrot, i ho posem a la cassola amb oli.
Ho sofregim fins que comenci a quedar
daurat. Hi afegim 2 grans d’all picats i ho
remenem. Posem el comí, la sal i una mica
de pebre negre, ho remenem i ho deixem
a foc mitjà-baix fins que agafi un color
daurat, sempre tapat per tal que s’estovin les verdures. Incorporem les 3 tasses
d’arròs i el barregem amb el sofregit amb
molt de compte.
Un cop barrejat, hi posem els frijoles i 4
tasses de l’aigua de la seva cocció. Hi afegim l’orenga i ho rectifiquem de sal. Tapem
la cassola i pugem el foc a mig-alt per
coure l’arròs. Hem de vigilar
que no ens quedi sec.
Quan hagi consumit quasi
tota l’aigua, abaixem el
foc al mínim i ho deixem
coure uns 15 minuts tapat. Un
cop passat aquest temps, ho destapem,
remenem l’arròs amb una forquilla i ja el
tenim a punt.

Iuca amb mojito cubà
Pelem la iuca, la tallem a trossos de més
o menys un dit de llarg, fent un tall petit
per on surt el fil central per ambdós costats, i la posem a coure en aigua abundant
sense sal durant més o menys mitja hora.
Quan veiem que la iuca es comença a
obrir, li hem de “fer un ensurt”: afegim a
l’olla dues tasses d’aigua freda (aquest pas
farà que la iuca s’estovi més ràpidament).
Salem al gust i la deixem coure fins que
sigui tova, l’escorrem i la presentem en
una safata.
Seguidament, posem oli en una paella i
l’escalfem. Hi afegim 3 o 4 grans d’all ben
picats o aixafats i, quan comencin a daurar-se, hi afegim el suc de la llimona i un
polsim de sal. Ho remenem bé i ho tirem
ràpidament per sobre de la iuca. Decorem
la iuca amb el julivert
picat i ja ho podem
servir juntament
amb l’arròs.

Laritza Miranda
Llengua materna: cubà
Mare de l’Alejandra de P4
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BACALAO AL PIL PIL

INGREDIENTS
•
•
•
•
•

Llom de bacallà dessalat (1 tall per persona) / bacalao
All (1 gra per persona) / ajo
4 pebrots de Caiena / cayena
Oli d’oliva suau / aceite
Julivert / perejil

Al voltant del plat

PAÍS BASC
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L’Ivan ho té molt clar: ¡Menos es más! I la
veritat és que així és, ja que amb pocs ingredients i poca elaboració, podem aconseguir
un gran resultat!
L’Ivan ens explica l’origen, podríem dir espontani, d’aquest plat tan típic basc: la llegenda
diu que, un cop pescat, quan el bacallà es
feia coure a les barques de pescadors, amb
l’anada i tornada de les onades s’aconseguia
l’emulsió del col·lagen del peix amb l’oli, que
és la base de la salsa pil-pil.

Temps d’elaboració: 1 hora

ELABORACIÓ
Eixuguem bé el bacallà, el prensem suaument embolicat amb un drap de cuina i el reservem.
Posem una cassola a foc mitjà amb oli d’oliva (generós) i hi afegim els alls laminats i els pebrots de
Caiena tallats a trossets, que prèviament haurem
deixat en remull perquè s’estovin. Quan els alls i
els pebrots estan daurats, els retirem i ho reservem.
Deixem que l’oli de la cassola es refredi, abaixem
el foc al mínim, i hi col·loquem el bacallà amb el
costat de la pell cap avall. Deixem que el bacallà
vagi suant durant uns 10 minuts, però si veiem que
es comença a fregir, l’enretirem del foc, el deixem
refredar una mica i l’hi tornem a posar, ja que es
tracta de coure’l a foc molt lent. Passat aquest
temps, el girem i el deixem coure 10 minuts més
de l’altra banda.
Traiem el bacallà i l’emplatem.
Deixatem el suc que queda a la cassola amb un
colador fins a aconseguir fer l’emulsió (es forma
una crema blanquinosa) que serà la que abocarem
damunt del bacallà juntament amb els alls que
havíem reservat i una mica de julivert picat per
decorar.

Ivan Santiago
Llengua materna: castellà
Pare d’en Joan i en Marc de 6è
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BALEADAS

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•

10 tortitas de blat (o blat de moro) /
tortillas de trigo (o de maíz)
400 g de frijoles cuits
Formatge ratllat en pols (parmesà) /
queso rallado en polvo
20 cl nata fresca / nata fresca
3 ous / huevos
Sal
Oli d’oliva / aceite de oliva

Al voltant del plat

HONDURES
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La Patricia ens explica que les baleadas són
un plat típic de la costa nord d’Hondures, convertit en el plat hondureny per excel·lència.
Per farcir les baleadas, a banda dels ingredients bàsics –els frijoles, l’ou i el formatge–
hi podem afegir bacó, alvocat, etc. No és un
menjar de festa, sinó de cada dia, per dinar o
per berenar, i s’acostuma a menjar en família.
Els carrers són plens de parades que venen
baleadas... Seria com un pa amb tomàquet a
casa nostra, que sempre ve de gust i combina
amb tot!

Temps d’elaboració: 30 minuts

ELABORACIÓ
En una paella amb una mica d’oli, afegim
els frijoles i els aixafem amb el cul d’un got
o amb el mateix pot de vidre dels frijoles.
Anem remenant, amb el foc mig, fins que
perdin el líquid. Afegim un polsim de sal.
En una paella petita fem els ous remenats
(huevos picados): posem oli i tirem els tres
ous i els anem remenant fins que siguin
cuits. Salem. Si volem, podem afegir bacó,
xoriç, etc.

Presentació:
Ara ens caldrà muntar les baleadas: primer
de tot untem una tortita amb els frijoles, hi
posem una cullerada d’ous a sobre, i una
mica de nata fresca. Al final de tot, formatge ratllat al gust. Pleguem la tortita per la
meitat i ja la podem servir!

En aquesta ocasió hem utilitzat tortitas ja
cuites, però podem fer la massa nosaltres
mateixos. Posem al foc una paella i anem
escalfant les tortitas fins que quedin una
mica torrades.

Patricia Lorena Avilés
i Lorena Cañadas
Llengua materna: hondureny
Mare i germana de la
Patricia Elisabeth de 3r
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BENECHIN

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arròs llarg / maaro
Fulles de llorer
3 cebes mitjanes / jaab
Ceba tendra
Pastilla de caldo concentrat / Jumbo
6 o7 grans d’all / laajii
2 grapats d’hibiscus (sec i fresc) / bissac
1 tall petit de gingebre / ginge
Tomata / mentejii
2 cullerades de concentrat de tomata
/ Domtomate
Pastanaga / karot
1 albergínia
1 iuca
1 porro
2 o 3 albergínies africanes / coline
Carn de vedella a daus / tiye
Pollastre a talls petits / selinganma
1 tall de pebrot picant / jorontó
1 grapat de julivert fresc
Pebre negre / pobara
Sal / sappe
Oli / tee
Sucre / sukkara
Aigua / ji
Barreja d’espècies en pols / Netetú

Al voltant del plat

GÀMBIA
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El benechin és un plat molt típic a Gàmbia i Senegal. A totes les celebracions hi és present: és
el plat estrella. Es pot fer amb carn, com l’ha fet
la Fatou, o bé amb peix o amb marisc (musclos,
cloïsses, cranc, etc.). La recepta original és molt
més picant, però la Fatou ho ha adaptat al nostre
paladar i només hi ha posat un punt de picant.

Temps d’elaboració: 2 hores

ELABORACIÓ
Rentem bé l’arròs i l’esbandim amb aigua
abundant un mínim de tres vegades. El posem a coure al vapor, sense remenar, uns
10 minuts i el reservem (quedarà pre-cuit).
Piquem les cebes, l’all, una pastilla de
caldo concentrat, una mica de sal i pebre
negre amb el golé (morter) fins que quedi
esmicolat, no trinxat del tot.
Tallem a talls petits el gingebre, la ceba
tendra i el porro. Pelem la iuca i la pastanaga i les tallem en 3 o 4 trossos. Tallem
l’albergínia, sense pelar, i la deixem en
aigua i sal per tal que no s’oxidi.
Posem mig got d’oli de gira-sol i mig got
d’oli d’oliva en una olla a foc fort. Salem
el pollastre, el daurem i el retirem. Salem
la carn de vedella, la sofregim i hi afegim
la barreja picada amb el golé, el gingebre,
la ceba tendra i el porro. Tapem l’olla i
deixem que es faci uns 10 minuts, i hi incorporem la tomata concentrada. Passats
5 minuts, hi posem la iuca, la pastanaga i
el coline sencer ja que és molt amargant, i
si el tallem ens deixarà anar massa el gust.
Rectifiquem l’acidesa de la tomata amb un
polsim de sucre. Remenem una mica i hi
afegim 2 grapats de bissac (hibiscus) sec
que haurem deixat en remull uns minuts
abans. Passats 5 minuts, afegim el pollas-

tre, l’albergínia, el llorer, un grapat de
bissac fresc, el netetú (una barreja d’espècies en pols gambiana) i aigua fins a cobrir-ho tot. Tapem l’olla i ho deixem coure
a foc baix una mitja hora.
Un cop cuit, traiem alguns talls de pollastre i de carn i alguns trossos de verdures
per poder coure l’arròs a la mateixa olla. Hi
posem l’arròs i el julivert picat, ho tapem
i pugem el foc al màxim uns dos minuts.
Vigilem el punt de cocció de l’arròs, amb
l’olla tapada i si cal, afegim aigua calenta
per evitar que ens quedi sec. Abaixem
el foc al mínim i tapem l’olla amb paper
d’alumini fins que l’arròs sigui del tot cuit.
Servim el plat
amb una mica
d’arròs, talls de
pollastre, carn
de vedella i
verdures.

Fatou Sinera
Llengua materna: sarahule (soninké)
Mare de la Kadijatou de 5è, la Jaineba de 3r i en
Mamadou de 1r
23

BRIOUAT I BAGHRIR

INGREDIENTS
Briouat (triangles d’ametlles) / بري وات
• 500 g d’ametlles crues / من اللوز
• 100 g de mantega / من الزبدة
• 100 g de sucre llustre / السكر
• 100 g de sèsam / السمسم
• 1 culleradeta de canyella / ملعقة صغرية من القرفة
• 2 cullerades soperes d’aigua de flor de taronger
/ مالعق طعام من ماء الزهر
• 1 ou / بيضة
• 500 g de mel /  غرام500 العسل
• Fulls de pasta warka (tipus filo) / ورقة العجني
• Oli de gira-sol / زيت عباد الشمس
Baghrir (creps) / بـغـريـر
• 500 g de farina / الطحني
• 250 g de sèmola de blat /السميد
• ½ pastilla de llevat de pa fresc / ملعقة كبرية خمرية الخبز
• 1 sobre de llevat en pols / مغلف من الخمرية
• 1 culleradeta de sal / ملعقة صغرية من امللح
• ¾ de litre d’aigua tèbia / ماء دافئ

Al voltant del plat

MARROC
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La Fàtima ens explica que els Baghrir provenen
d’una recepta molt antiga, que s’ha mantingut
intacta fins al dia d’avui perquè és molt popular en
tot tipus de reunions familiars, esmorzars de dones,
trobades d’homes o per berenar els nens.
D’altra banda, els Briouat, són uns dolços especials
per a grans esdeveniments com la festa del xai,
principi i final del ramadà, casoris... Cada casa els fa
segons la seva pròpia recepta, i els fills de la Fàtima,
des de que saben que avui ens en farà, estan ansiosos per poder-los tastar!

Temps d’elaboració: 2 hores els Briouat i 20 minuts els Baghrir

ELABORACIÓ
Briouat
Escaldem les ametlles en aigua bullent
durant 2 o 3 minuts per poder pelar-les
fàcilment. Les pelem i les eixuguem amb
un drap fins que quedin ben seques. Les
fregim amb una mica d’oli de gira-sol fins
que quedin daurades, i les deixem escórrer
sobre un paper absorbent.
Seguidament, triturem les ametlles juntament amb el sèsam fins a aconseguir una
pasta fineta. Hi afegim l’aigua de flor de
taronger, la canyella, el sucre i la mantega
fosa. Ho remenem tot plegat i fem boletes
amb les mans d’uns dos centímetres de
diàmetre. Les emboliquem amb una fulla
de pasta warka formant un triangle que
tancarem amb l’ajuda de l’ou batut.
Un cop fets tots els triangles, els podem
coure al forn o bé fregir. Nosaltres els fregim amb oli de gira-sol a foc baix, primer
d’una banda i després de l’altra, fins que
quedin de color torrat, i els deixem sobre
paper absorbent.

Baghrir
Passem pel batedor elèctric tots els ingredients fins a formar una pasta cremosa que
deixem reposar uns 10 minuts.
Aboquem un cullerot de pasta en una paella
de ferro colat freda. És important que la paella no s’hagi fet servir mai amb oli i que sigui
freda, ja que sinó les creps no surten.
Posem la paella a foc fort i veurem que a mesura que es cou va agafant una textura esponjosa. Quan veiem que està del tot cuita, girem
la crep i la deixem mig minut per l’altra banda.
Per fer la següent crep refredem la paella amb
aigua freda per les dues bandes. Els Baghrir es
mengen típicament amb un rajolí d’oli d’oliva,
de mel o d’ambdós alhora, encara que si es
vol també es poden
acompanyar de
xocolata o melmelada.

Seguidament, escalfem la mel en
un cassó i banyem els triangles
de manera que quedin ben
amarats de mel. Just abans de
treure’ls, hi tirem unes quantes
llavors de sèsam per decorar.

Fatima Cherrib
i Doae Dahrou
Llengua materna: àrab
Mare i germana de la Nihad de 4t,
la Marwa de 1r i en Louay de P5
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CARGOLS
AMB PEUS DE PORC

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 peus de porc bullits
500 g cargols
100 g pernil salat
2 xulles (cansalada fresca)
1 ceba
All en pols
Tomata triturada
Ametlles picades
Oli
Sal
Pebre
Cirereta

Al voltant del plat

CATALUNYA
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No hi ha millor manera de fer una bona menjada de cargols. Els Santana, cada vegada que
els camps són humits, van a collir cargols i, una
vegada dejunats, no troben el moment per
menjar-se’ls. En Jaume, al llarg dels anys, ha
anat adaptant aquest plat al gust dels seus.

Temps d’elaboració: 1 hora

ELABORACIÓ
En una cassola a foc fort fem rossejar les xulles tallades a daus i les reservem.
Tallem la ceba molt i molt fina i la fem coure a la cassola, a foc lent, fins
que quedi caramel·litzada. Seguidament, hi afegim un polsim de sucre, el
pebre, l’all, la cirereta ben tallada i la tomata triturada i deixem que faci
xup-xup durant cinc minuts, fins que la tomata sigui cuita.
Afegim els peus de porc, el pernil tallat a daus i les xulles rossejades a la
cassola, i ho tapem. Esperem uns minuts i hi incorporem
els cargols. Tot plegat ho deixarem coure uns 20
minuts més, i anem remenant de tant en tant
perquè la gelatina dels peus es vagi incorporant
al plat. I ja està, ja els podrem servir!

Jaume Santana
Llengua materna: català
Pare de l’Afra de 5è i de l’Alba de 1r
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CREPS AMB CAVIAR

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 gots de llet / стакана молока
3 ous / яйца
4 cullerades soperes de sucre / ст. л.
сахара
½ cullerada sopera de sal / ст. л. соли
1 i ½ got de farina / стакан муки
3 cullerades d’oli d’oliva / ст. л.
оливкового масла
100 g de formatge per untar (tipus Philadelphia) / г сливочного сыра (типа
Филадельфия)
150 g de caviar de salmó / г лососёвой
икры
1 manat d’anet fresc / пучок свежего
укропа
Una mica de mantega / Чуть-чуть
сливочного масла

Al voltant del plat

RÚSSIA
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Les creps amb caviar són un plat típic de Sant
Petersburg (d’on és l’Anna), però també de la
resta de Rússia on, per Maslenitsa (celebració
russa abans de Quaresma -com aquí es celebra
la setmana de carnaval-) a totes les cases se
n’ha de fer.
L’àvia de l’Anna en feia, la seva mare també i
ella ha seguit la tradició, encara que a la Jennifer, la seva filla, li agraden més les creps dolces
de melmelada o xocolata.
L’Anna ens revela ‘la llei de la crep’: -“La primera
mai surt bé! No la podem fer servir mai!”

Temps d’elaboració: 30 minuts

ELABORACIÓ
Posem els ous, el sucre i la sal en un bol i els batem amb el batedor elèctric. Afegim la llet i tot
seguit, de mica en mica, la farina i ho tornem a
batre. Quan tenim la pasta homogènia, hi afegim
un raig d’oli d’oliva.
Escalfem la paella (millor si en tenim una especial per a creps, que són més baixes i d’una mida
d’uns 20 cm de diàmetre) amb un raig d’oli d’oliva.
Posem un cullerot de pasta a la paella i deixem
que agafi un color torrat. La girem i un cop feta, la
posem en un plat i la untem amb mitja culleradeta
de mantega.
Anem fent les creps i les posem una a sobre de
l’altra fins que acabem la pasta. Les deixem refredar una mica.
Tot seguit, per a fer el farciment, ens caldrà picar
l’anet ben petit. Després, posem el formatge per
a untar en un bol, hi afegim l’anet picat i ho barregem bé. Un cop tinguem la mescla ben feta, agafem una crep i la untem. Finalment hi posem una
cullerada de caviar i el repartim. Enrotllem la crep,
la tallem en tres talls i la servim.

Anna Kobzeva
Llengua materna: rus
Mare de la Jennifer de 4t
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CUSCÚS DE
POLLASTRE I VERDURES

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg de cuscús /كسكس
1 pollastre a quarts / دجاجة مقطعة إىل أربعة أطراف
½ carbassa / نصف قرعةحمرة
4 pastanagues grosses / حبات جزر كبري
4 naps petits / حبات لفت صغار
2 tomates petites / حبات طامطم
2 carbassons / قرعة خرضة
1 ceba grossa / بصلة كبرية
1 grapat de coriandre fresc / حزمة قزبر
Sal / ملح
Oli d’oliva / زيت الزيتون
1 cullerada petita de mantega salada
rància “smen” / سمن البلدي أو الزبدة
Cúrcuma / الخرقوم
Pebre negre / الفلفل األسود
Gingebre mòlt / سكنجبري
Colorant alimentari / الزعفران

S’hi poden afegir cigrons cuits, i si ens agrada
una mica més picant, un bitxo fresc.

Al voltant del plat

MARROC
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Al Marroc, les famílies tenen costum de fer
cuscús tots els divendres, perquè és un dia
sagrat, i és un àpat que uneix, que es fa per
menjar tota la família junta del mateix plat.
La Rachida ens explica que el secret del cuscús és airejar-lo amb les mans mirant que no
quedi cap grumoll.

Temps d’elaboració: 2 hores i 30 minuts

ELABORACIÓ
Esbandim una mica el cuscús i el deixem
reposar una estona. Hi afegim un bon raig
d’oli i el barregem amb les mans vigilant
que els grans quedin solts, que no s’enganxin. Posem a coure el cuscús al vapor,
sense remenar, durant uns vint minuts.

Salem i barregem amb les mans perquè la sal
es dissolgui i per desfer els grumolls. Tornem
a posar el cuscús a coure al vapor durant 20
minuts més. Repetim l’operació de treure’l,
posar-lo al plat i remenar-lo per desfer grumolls.

Tallem les pastanagues i els carbassons a
quarts, els naps per la meitat i la ceba a
daus petits. La carbassa la deixarem sense pelar per evitar que se’ns trenqui i la
partim a talls grossos. Deixem una tomata
sencera i l’altra la tallem per la meitat i li
traiem les llavors. Finalment, piquem petit
el coriandre.
Aboquem un got petit ple d’oli en una olla
grossa. Afegim la ceba, el pollastre, les
espècies i la mantega salada. Hi aboquem
aigua fins que cobreixi el pollastre. Quan
comenci a bullir, hi afegim els naps i les
pastanagues. Al cap de cinc minuts, hi
incorporem els carbassons, la carbassa i la
tomata. Ho hem de deixar bullir fins que
quedi tot cuit. Quan falti poc per
acabar, afegim el coriandre i ho
salem.

Posem, per tercera vegada, el cuscús al vapor
per coure’l els darrers 20 minuts. Aquesta
vegada substituim l’aigua pel caldo, el pollastre i les verdures per tal que el cuscús n’agafi
el sabor.

Traiem el cuscús i el posem en
un plat gros. Agafem una mica
d’aigua amb les mans i la repartim per sobre el cuscús.

Per servir-lo, posem el cuscús ben aplanat en
un plat gros. Al mig hi col·loquem el pollastre,
i ho reguem amb el caldo de coure al nostre
gust (més o menys caldós).
Finalment hi arrangem
les verdures al voltant.
Cal tenir en compte
que en lloc de posar
aigua per a coure al
vapor, es pot posar el
pollastre i les verdures i coure-ho
tot junt des del
principi, però la
cocció trigarà
més estona.

Rachida Lemrani
Llengua materna: àrab
Mare de l’Oussama de 6è, l’Ayoub de 4t,
la Lina de 3r i la Nisrine de P3
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EMPANADAS
ARGENTINAS

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 manat de cebes tendres / atado de
cebolla tierna
500 g de carn picada / carne picada
Olives verdes sense pinyol (1 per empanada) / aceitunas sin carozo
9 ous (un el farem servir per pintar) /
huevos duros
Oli d’oliva / aceite de oliva
Sal
Pebre negre / pimienta
Pebre vermell dolç / pimentón dulce
Pebre de Caiena mòlt / ají molido
48 discs de massa per a empanades
normals o 24 discs, si són grans / discos
para empanadas

Al voltant del plat

ARGENTINA
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Cada regió, poble i, fins i tot, cada família les
prepara de forma diferent, però les empanadas no poden faltar mai en cap festa argentina. És per això que, a casa d’en Guillermo,
seguint aquest costum, no hi manquen en
cap celebració, i tots les esperen amb molt
delit.

Temps d’elaboració: 2 hores

ELABORACIÓ
Posem la ceba tendra tallada a la juliana (amb les
fulles incloses) en una paella amb oli a foc mitjà.
Quan la ceba agafi color transparent (cuita sense
enrossir), hi incorporem la carn picada i l’anem
remenant, deixant que tot plegat continuï coent.
Salpebrem, hi afegim el pebre de Caiena mòlt i,
abans d’apagar el foc, l’empolseguem amb el pebre vermell per donar-li color i sabor. Traiem l’oli
excedent i deixem refredar la resta.
Mentrestant, en una cassola bullim els ous sencers
durant uns 11 minuts. Els deixem refredar i els
esclovellem. Els tallem a quarts o a vuitens (depenent si hem comprat els discs per fer les empanades grossos o petits).
Posem els discs de massa sobre el marbre de la
cuina i hi posem un tros d’ou dur al mig. Hi afegim
una cullerada de la barreja de carn cuita i una
oliva.
Per formar les empanades, mullem amb aigua el
perímetre de cada disc, el dobleguem per la meitat
i pressionem la vora fent un repulgue –doblegant
la pasta sobre ella mateixa– per tal que quedi
segellada.
Finalment, pintem les empanades amb ou batut i
les posem al forn a 180ºC fins que quedin daurades.

Guillermo Casella
Llengua materna: argentí
Pare d’en Teo de 2n i la Martina de P3
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GAROINES

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•

Garoines (unes 6 per cap)
Pa
Tomata de sucar
Oli d’oliva
Sal
Botifarra negra

Al voltant del plat

L’Àlex és un gran amant de les garoines! Li
recorden la seva infantesa i adolescència, i
quan, com cada any, esperava que arribés
la fred per poder-les degustar, primer amb
la família (el seu pare ja n’era un amant) i
més endavant, amb la colla d’amics, amb els
quals sortia a pescar-les i al costat mateix de
les roques muntaven la paradeta per fer la
garoinada.

CATALUNYA
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Com es diu popularment, es recomana menjar tots els mariscs durant els mesos el nom
dels quals tenen la lletra erra (o sigui, tots
excepte els de més calor). Les garoines, a
més, tenen uns mesos de veda i només se’n
poden trobar de desembre a març.

Temps d’elaboració: 30 minuts

ELABORACIÓ
Les garoines es mengen crues. De fet, només se’n
mengen les gònades.
Agafem la garoina amb una mà, i amb l’altra agafem unes tisores. Li clavem la punta de les tisores
al costat de la boca (orifici que tenen a la part de
sota) i la tallem en direcció a l’altra banda arribant
fins al mig, girant i retallant seguint tot el perímetre. Ens quedarà la garoina partida per la meitat.
Agafem les meitats on hi ha les gònades (color
taronja), les netegem sota l’aigua i les reservem en
una safata.
Per preparar el pa amb tomata, tallem el pa a llesques i la tomata per la meitat. Freguem la tomata
sobre la llesca i l’amanim amb oli i sal.
Acompanyarem el pa amb tomata amb una bona
botifarra negra, les garoines (que anirem sucant
directament amb el pa o traient la carn amb una
cullereta) i un got de vi negre.

Àlex Penadès
Llengua materna: català
Pare de la Marina de 5è i l’Aniol de 2n
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HORNADO
CON YUCA

INGREDIENTS
Hornado
• Un tros gros de costellam de porc amb pell
/ panceta y costillar con cuero
• Sal
• All / ajo
• Comí / comino
• Coriandre fresc / cilantro
• Pebrot verd / pimiento verde
Per a les tortitas
• 8 patates / papas
• 1 ceba / cebolla
• 2 grans d’all / ajo
• Oli de gira-sol / aceite de girasol
• Pasta d’arxiota / pasta de achiote
Per a l’amanida i acompanyament
• 3 tomates / tomates
• 1 ceba vermella / cebolla roja
• 1 manat de coriandre fresc / cilantro
• Llimona / limón
• Sal i oli / sal y aceite
• 8 talls de iuca / yuca

Al voltant del plat
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La Mónica i en Patricio són de dues zones diferents
de l’Equador: ella és de la regió andina, de la sierra,
com en diuen ells, i ell de la regió oriental, de la
selva amazònica. Les dues regions són molt diferents climàticament i, és clar, també pel que fa a la
varietat d’espècies que hi creixen i als plats que s’hi
cuinen. Per no crear discòrdia, ens han volgut fer un
plat típic de les reunions familiars: el hornado, fet
amb carn de porc (producte típic de la sierra), acompanyat de iuca (que prové d’una planta selvàtica) i
que en aquella regió fan servir com el pa aquí.

Temps d’elaboració: 5 hores

ELABORACIÓ
El hornado
El dia abans de la cocció, untem ben untada la carn de porc per totes bandes amb
una mescla de sal, all, comí, coriandre
fresc i pebrot verd, passada pel batedor
elèctric.
El dia de la cocció emboliquem el costellam amb paper de plata i el posem en una
safata al forn durant unes 5 hores a uns
200 ºC per tal que quedi ben tou. Quan ja
sigui prou cuit, retirem el paper de plata i
amb el gratinador fem volta i volta perquè
quedi la crosta ben rossa i cruixent.
Les tortitas
Posem les patates pelades a bullir amb
una ceba i un pebrot verd, per donar gust.
Mentre, en una paella amb una mica d’oli,
sofregim dues cebes i uns grans d’all tallats
ben fins.
Quan tenim les patates cuites, les escorrem i les aixafem amb una mà de morter.
Seguidament, hi afegim el sofregit de ceba
i all. Aquesta barreja l’hem de fer amb les
mans (és aconsellable que ens posem uns
guants de plàstic perquè no s’enganxi la
massa a les mans).

una mica d’oli i unes quantes cullerades
de pasta d’arxiota, que es fa servir com a
colorant, i fregim a foc mitjà les tortitas.
L’amanida
Una estona abans de fer l’amanida, tallem
la ceba a làmines fines i les posem en un
bol amb sal i suc de llimona perquè deixin
anar la fortor.
Tallem a daus la tomata, hi afegim la ceba
esbandida i el coriandre esmicolat, i amanim amb sal, oli i llimona.
La iuca
Partim la iuca en quatre trossos grans per
poder-la pelar més fàcilment, i la posem a
bullir amb aigua i sal durant uns 20 minuts.
Presentació del plat
Un tall de carn acompanyat
d’unes tortitas, una mica
d’amanida i
la iuca.

Agafem boles d’aquesta massa i les aixafem formant una tortita d’un dit de gruix.
A la paella on hem fet el sofregit, hi posem

Mónica Gómez i Patricio Martín
Llengua materna: equatorià
Pares de la Mireia de 5è
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JOLLOF RICE

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•

Arròs llarg / iresi
Concentrat de tomata / tomati
1 ceba grossa / alubosa
Sal / lyo
Farigola / thyme
Oli / ororo
Curri picant o altres barreges d’espècies
molt picants / curry
Aigua / Omi

Al voltant del plat

Originàriament, es tractava d’un plat per
a dies de festa que servia per acompanyar
carns, peixos, etc. La mare de la Lola feia la
recepta original amb un sofregit de tomata
natural i pebrot vermell (varietats diferents
de la nostra) i, tenint en compte que es cuinava amb foc de llenya, el temps d’elaboració
era molt més llarg.

NIGÈRIA
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Ara, la Lola el cuina tot sovint ja que agrada
molt als nens, i si s’utilitza el concentrat de
tomata, és molt ràpid de fer. Ella el fa amb
poc picant perquè a en David, un dels seus
fills, no li agrada. En canvi, el seu home no
pot menjar res que no sigui molt picant...fins
i tot li costa fer la digestió sense picant!

Temps d’elaboració: 30 minuts

ELABORACIÓ
Posem una olla amb aigua i sal al foc, per a
bullir l’arròs. No l’hem de bullir del tot, només
6 o 7 minuts, i després l’escorrem.
Tallem la ceba a rodelles fines i la sofregim
en una paella amb força oli. Quan està transparent, afegim el concentrat de tomata i
tot seguit, el curri o les espècies picants. Ho
coem uns 10 minuts.
Agafem una altra cassola i al fons hi aboquem
el sofregit que acabem de fer, al qual hi anirem incorporant l’arròs poc a poc, la farigola
i un gotet d’aigua. Remenem tot plegat i ho
deixem al foc tapat fins que s’acabi de coure l’arròs. Per saber quan està llest l’hem
d’anar provant, i si cal, rectifiquem de sal o
afegim aigua per evitar que s’enganxi.

Lola Awoyemi
Llengua materna: Yoruba, comunitat de Nigèria.
(Les diferents comunitats de Nigèria per entendre’s parlen l’anglès, que és idioma oficial, en
diuen “broken english”)
Mare d’en David de 2n i de l’Emmanuel de P4
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KANEL SNEGLE

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•

300 g farina de blat / hvedemel
100 g mantega tova / smør
50 g llevat de París / gær
1 cullerada sopera de sucre / sukker
½ cullerada de cafè de sal / salt
1 ou / æg
1 dl llet / mælk

Farcit
• 75 g mantega / smør
• 50 g sucre / sukker
• 2 cullerades canyella en pols / kanel

Al voltant del plat

DINAMARCA
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L’Astrid ens explica que tots els estius que
passava a Dinamarca a casa la seva àvia,
feien els cargols de canyella. L’olor de canyella i llevat encara li recorden l’àvia, que amb
paciència l’ajudava a fer els cargols petits i
perfectes.

Temps d’elaboració: 2 hores

ELABORACIÓ
Escalfem la llet i la traiem del foc. Hi
desfem el llevat. Hi afegim la farina, la
mantega, el sucre, la sal i l’ou. Pastem la
massa amb les mans fins que sigui fina i
homogènia.
Deixem llevar la massa en un lloc calent,
tapada amb un drap net de cuina fins que
hagi augmentat el doble (aproximadament
30-45 minuts).
Partim la massa en dues parts iguals i les
aplanem amb un corró, de tal manera que
quedin dos quadrats de 30x30 cm aproximadament.

Cargolem cada quadrat per separat fins
que quedi una botifarra cargolada i en fem
talls d’1 cm de gruix.
Posem els cargols sobre una plata de forn
amb paper de forn i els aplanem una mica
perquè quedin planers.
Deixem llevar els cargols, en un lloc calent,
i tapats amb un drap de cuina net, 20 minuts, mentre el forn s’escalfa fins a 220ºC.
Pintem els cargols amb un ou batut i els
enfornem durant 8 minuts aproximadament fins que quedin daurats. Els traiem
del forn i els deixem refredar una mica (els
cargols són bons tebis o freds).

Barregem en un bol la mantega i el sucre
per al farciment. Repartim el farcit uniformement sobre els dos quadrats de massa.
Hi afegim la canyella fins que quedi tot
cobert.

Astrid Geis
Llengua materna: danès
Mare de la Laia de 4t i d’en Biel de 2n
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LUMPIA

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 paquet de pasta filo (40 fulls quadrats
d’uns 20 centímetres)
250 g de carn picada de porc i vedella /
karneng gini ling
750 g de pastanaga / karot
500 g de mongeta verda plana / sitaw
1 ceba mitjana / sibuyas
Mitja col (de fulla llisa, color verd clar) /
repolyo
2 grans d’all / bawang
1 pastilla de caldo concentrat /
pampalasa
Salsa de soja / toyo
Pebre negre / paminta

Al voltant del plat

FILIPINES
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En Khris i la May ens han volgut ensenyar
aquest plat perquè és molt conegut arreu del
món. Originàriament es feia servir un altre
tipus de pasta i la cocció era al vapor (amb
les vaporeres fetes de bambú), però, com
que fora de Filipines és difícil trobar aquest
tipus de pasta, l’han substituït per la pasta
filo i els fan fregits.

Temps d’elaboració: 2 hores

ELABORACIÓ
Abans de començar, hem de tenir en
compte que no cal salar la preparació perquè farem servir salsa de soja, i d’aquesta
manera el plat ens quedarà al punt de sal.
Tallem els alls a daus, la ceba a talls petits
(com per fer sofregit) i la resta de les verdures ben fines a la juliana. En una cassola
una mica fonda posem un bon raig d’oli
d’oliva i la carn picada. La remenem i, quan
estigui una mica sofregida, hi afegim els
alls. Ho deixem coure uns dos minuts.
Hi afegim la ceba, deixant-la en una banda
de la cassola sense barrejar-la amb la carn
picada. La deixem sofregir una estona i, tot
seguit, ho remenem tot per tal de barrejar la carn picada amb la ceba i els alls.
Hi afegim la pastilla de caldo concentrat,
una mica de pebre negre i dues cullerades
soperes de salsa de soja. Ho deixem coure
uns cinc minuts.

Ho remenem i, quan les verdures hagin
disminuït i siguin cuites al dente, ja podem
treure-ho del foc.
Ho colem per tal que tingui el mínim líquid
possible ja que, si no, en fer els rotlles,
se’ns podria trencar la pasta. Ho deixem
refredar una mica.
Preparem un bol petit amb una mica d’aigua. Agafem un full de pasta i el disposem
de manera que vegem un rombe. Hi posem una cullerada del farcit, l’enrotllem
doblegant els extrems cap endins i mullem
la punta del rotlle per tancar-lo. Repetim
el mateix procés fins a acabar.
Per últim, posem abundant oli de gira-sol
en una paella (els rotlles han de quedar
coberts fins a la meitat; no han de quedar
surant en l’oli!) i els fregim. Alerta! Millor
fregir-los primer per la banda per on els
hem tancat per tal que no se’ns
obrin mentre es fregeixen.

Hi incorporem les mongetes i les pastanagues. Ho coem tot plegat uns deu
minuts i, per últim, hi afegim la col.

May Esteban i Khris Ofalla
Llengua materna: tagal
Pares de la Júlia de 5è
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MOULES FRITES

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•

4 kg de musclos / moules
1 kg de cebes / oignons
2 apis amb forces fulles / céleris
400 g de mantega / beurre
Un rajolí de llet / lait
Pebre negre / poivre
Patates fregides / frites

Per a la salsa tàrtara:
• 1 ceba / oignon
• 4 o 5 cullerades soperes de maionesa /
mayonnaise
• 1 cullerada sopera de mostassa / moutarde
• Una mica de julivert / persil
• 1 cogombre en vinagre / concombre

Al voltant del plat

BÈLGICA

44

És el plat nacional de Bèlgica per excel·lència.
La gent queda per menjar-lo en grup, com
aquí fem amb les calçotades. En Sebas no
pot concebre una altra manera de menjar
els musclos, i cada vegada que els elabora és
com si es transportés a la casa on va néixer,
al seu país.

Temps d’elaboració: 2 hores

ELABORACIÓ
Netegem bé els musclos i els reservem –a Bèlgica
els deixen en remull des de la nit abans, amb aigua
i un rajolí de llet, i l’endemà els esbandeixen un
munt de vegades perquè el musclo d’allà té molta
sorra–.
Desfullem l’api i netegem totes les fulles juntament amb 4 o 5 tiges tallades petites (la resta de
tiges les guardem per a un altre ús). Tallem les
cebes en 4 o 8 trossos.
Posem les cebes i l’api a coure durant uns 20 minuts a foc mig en una cassola amb mantega. Un
cop cuit ho reservem.
En una altra cassola grossa col·loquem una capa de
musclos, els pebrem, i a sobre hi posem una capa
de les verdures que ja hem cuit i talls de mantega.
Repetim l’operació fins que hàgim col·locat tots els
musclos, verdures i la mantega en capes successives. Tapem la cassola i la posem a foc baix durant
30 o 40 minuts, sacsejant-la de tant en tant per
remenar-ne el contingut.
Aquests musclos els mengem acompanyats de patates fregides i salsa tàrtara. Per fer la salsa, només
hem d’agafar tots els ingredients i triturar-los amb
el batedor elèctric.

Sebastien Gardavoir
Llengua materna: francès
Pare de la Marina de 5è i l’Alícia de 1r
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NYIRI MAFETIGA

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arròs llarg / Nyiri
3 cullerades soperes de pasta de cacauet
/ Doko tiga (cacauet és diu tiga, terme
que dóna nom al plat)
700 g de carn de vedella a daus / Teu
nague
100 g d’ocra / Taqu
2 albergínies africanes / Yacatú
1 pebrot picant / Nyamacú
2 tomates madures / Tomati
3 cebes mitjanes / Basale
2 cullerades de concentrat de tomata /
Domtomate
Sal / Landan
Oli de gira-sol / Diulin
Pebre negre / Povar
1 pastilla de brou concentrat / Jumbo

Al voltant del plat

GUINEA

46

L’àvia de l’Issa (que li va fer de mare des dels
6 anys) li va ensenyar a fer aquest plat. Era
el plat preferit de l’àvia, com ho és també de
l’Issa i les seves filles!! Mentre ens explica
tot això, la Binta, la filla gran, treu el mòbil i
ens ensenya fotos i vídeos de Guinea: l’estiu
passat van ser-hi per visitar la família! A l’Issa
se la veu radiant...

Temps d’elaboració: 1 hora 15 minuts

ELABORACIÓ
Rentem l’arròs passant-lo per aigua i remenant amb la mà. Repetim l’operació un
parell de vegades. Posem a bullir l’arròs
amb la mida justa d’aigua (doble quantitat
d’aigua que d’arròs), una mica de sal, i tapem l’olla. Deixem bullir a foc lent i sense
remenar, vigilant que no quedi sec. Si cal,
afegim una mica d’aigua a mitja cocció.
Passats uns 10-12 minuts, comprovem si ja
està cuit, i el retirem del foc.
Posem un raig d’oli de gira-sol en una cassola grossa a foc alt.
Traiem les llavors de les tomates i les
tallem juntament amb una ceba a talls
petits. Ho afegim a la cassola, ho salem i
remenem una mica. Deixem coure dos o
tres minuts, i afegim un parell de cullerades de concentrat de tomata i la carn de
vedella a daus grossos. Remenem i deixem
sofregir una mica.

la cassola juntament amb una mica més
d’aigua (un parell de gots) i la tapem.
Tallem les altres dues cebes a talls petits i
el yacatú per la meitat i ho afegim a la cassola quan arrenqui el bull. Ho salpebrem
i ho deixem coure destapat durant uns 15
minuts.
Passem l’ocra per la batedora amb una
mica d’aigua i l’afegim a la cassola juntament amb el pebrot picant sencer (hem
d’anar alerta de no remenar gaire perquè
si es desfà el pebrot, ens quedaria mooolt
picant). Deixem coure deu minuts més i ja
podem servir.

Posem la pasta de cacauet en un got de
batedora elèctrica i acabem d’omplir el got
amb aigua. Triturem la barreja i l’afegim a

Issa Djallo
Llengua materna: fula
Mare de l’Aissatu de 3r i la Mariama de P3
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PANCIT

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ceba / sibuyas
Mitja col de fulla clara i llisa, petita /
repolyo
3 pastanagues / carrots
250 g de mongetes verdes planes /
baguio beans
2 fulles d’api / celery
5 grans d’all / bawang
2 cuixes de pollastre / manok
Salsa de soja / toyo
Sal / asin
Pastilla caldo de pollastre concentrat /
sabaw ng manok
1 kg de fideus xinesos de dos tipus diferents / pancit
Llimona / kalamansi
Oli / mantika
Pebre negre / paminta

Al voltant del plat

FILIPINES
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L’Amelia i la Nora ens expliquen que els pancit
són típics de fer en celebracions d’aniversari ja
que es diu que els fideus són molt llargs i no
s’han de tallar perquè allarguen la vida.
Les verdures han de quedar molt al dente, molt
cruixents, potser massa per al nostre gust!

Temps d’elaboració: 1 hora

ELABORACIÓ
Posem el pollastre a bullir una estona. Quan estigui tou, li traiem la pell i l’esmicolem. Guardem el
caldo per fer els fideus.
Tallem els alls a daus petits i les cebes a la juliana.
En un wok amb una mica d’oli, sofregim una mica
els alls i hi afegim la ceba. Remenem i deixem que
es rossegi una mica. Hi afegim el pollastre i ho
deixem coure uns 5 minuts. Tirem pebre negre
al gust i tapem el wok. Quan hagin passat uns 5
minuts, hi afegim la col, les pastanagues i les mongetes tallades a la juliana i ho remenem. Hi aboquem un raig de salsa de soja al gust. Tirem el cub
de caldo concentrat i ho remenem. Deixem que es
cogui una mica i ho tapem.
Traiem la meitat de la verdura i hi posem el caldo de bullir el pollastre que hem reservat. Quan
arrenqui el bull, hi afegim els fideus prims, que
anirem desfent amb dues forquilles remenant tota
l’estona. Si els fideus ho necessiten, hi afegirem
caldo. Hem d’anar alerta perquè, si ens passem,
ens quedarà massa caldós.
En aquest punt ja hi podem afegir els fideus més
gruixuts, que triguen menys a coure’s, i les fulles
d’api. També hi afegim la resta de verdura que
teníem reservada i ho anem remenant. Un cop els
fideus siguin cuits, ja els podem emplatar.
Per amanir, s’hi pot esprémer un raig de llimona
per sobre.

Amelia Tario i Nora Isla
Llengua materna: tagal
Mare de l’Alèxia de 3r i mare de la
Juli Grace de 6è, respectivament
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PASCUALINA

INGREDIENTS
Per al farciment
• 500 g d’espinacs congelats o 2 kg si són
frescos / espinacas
• 1 ceba molt grossa / cebolla
• 2 grans d’all / ajo
• 5 ous / huevos
• Sal i nou moscada, al gust / sal y nuez
moscada
• Oli de gira-sol / aceite de girasol
Per a la massa
• 500 g de farina / harina
• 1 sobre de llevat / levadura
• 1 polsim de sal
• 1 pessic de sucre / azúcar
• 3 cullerades soperes de margarina /
margarina
• 1 tasseta de llet natural o tèbia diluïda
amb ¼ part d’aigua / leche
• 1 ou / huevo

Al voltant del plat

Aquest és un plat complet tipus empanada,
farcida amb espinacs i ous durs, que, en els
seus orígens, es feia servir de carmanyola per
endur-se el dinar al camp, amb la diferència
que no tornava a casa ni l’embolcall!

URUGUAI
50

Quan la mare de les Mancebo va arribar a Salt,
les bledes i els espinacs eren les verdures que
més coneixia del mercat i així va ser com va
continuar fent aquest plat, encara que llavors
era amb una altra finalitat: que les nenes mengessin verdures sense protestar!

Temps d’elaboració: 2 hores

ELABORACIÓ
Farciment
Tallem l’all i el posem en una paella al foc
amb un raig d’oli. Hi afegim la ceba trinxada i ho deixem sofregir, a foc lent, fins que
quedi de color marronós. Hi afegim els
espinacs (molt escorreguts) i ho deixem
coure durant uns 10 minuts. Acabem per
salar i empolvorar amb la nou moscada.
Reservem.
Bullim 5 ous fins que quedin durs, els
pelem i els reservem.
Massa
Aboquem la farina, la sal, el sucre i el llevat
en un bol gros. Hi barregem la margarina
i comencem a pastar la massa amb les
mans.
Tombem la barreja damunt del pedrís fent
forma de volcà. Al mig hi trenquem un ou i
continuem pastant. Hi afegim la llet diluïda
de mica en mica i ho anem treballant fins
fer una bola (la massa no s’ha ni de trencar
ni s’ha d’enganxar a les mans). Si cal, hi
afegim més farina o més llet.

Tornem a estirar la massa i tapem la
pascualina. Tot seguit enganxem les vores
de la tapa amb la de les parets, pinsant-les
amb els dits, i punxem amb un escura-dents
la part del damunt.
Finalment, amb els retalls que han quedat
de la massa, fem decoracions que afegirem
sobre de la pascualina perquè quedi més
maca. Si volem que quedi brillant, la pintem
amb un ou batut abans d’enfornar-la.
Posem la pascualina al forn (preescalfat a
200ºC) i la deixem durant una mitja hora a
180ºC fins que la veiem dauradeta.
Es pot degustar calenta o després de deixarla refredar.

Muntem la pascualina
Estirem la massa fins que ens quedi primeta i en cobrim el motlle i les parets. Hi
aboquem el farciment que teníem reservat
i hi col·loquem al damunt els ous durs,
partits per la meitat, cap per avall.

Nuri i Maridó Mancebo
Llengua materna: castellà
Mare de l’Iu de P4 i mare de la Júlia de 4t
i l’Héctor de 1r, respectivament
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PATATAS A
LA RIOJANA

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 patates mitjanes / patatas
1 ceba mitjana / cebolla
2 grans d’all / ajo
1 xoriç per coure / chorizo de sábado
1 pebrot verd / pimiento verde
1 pebrot xoricer assecat / pimiento
choricero
1 fulla de llorer / hoja de laurel
Pebre vermell dolç / pimentón dulce
Oli d’oliva / aceite de oliva
Sal

Al voltant del plat

LA RIOJA
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És un plat que porta molt records a la María
José. La transporta als vespres d’hivern de
la Rioja, on les cuadrillas (colles) els dissabtes es reuneixen als cellers de les cases per
menjar i beure vi. En ser un plat d’hivern, no
manca mai a les trobades familiars d’aquesta
època de l’any, i la mare de la María José les
feia especialment bones.

Temps d’elaboració: 1 hora

ELABORACIÓ
Primer de tot pelem les patates i les reservem en
aigua.
Posem una olla a escalfar amb un dit d’oli d’oliva.
Afegim la ceba, l’all i el pebrot verd tallats ben
fins i salem al gust. Quan la verdura es comenci a
daurar incorporem el xoriç en talls d’uns quatre
centímetres.
Seguidament incorporem les patates prèviament
tallades. Per tallar-les les hem de tronchar, és a dir
les espeteguem (primer fem un petit tall i després
les acabem trencant amb un “crec” o espetec,
d’aquesta manera deixen anar la fècula que duen i
ajuda a espessir la salsa). Espolsem el pebre vermell dolç per sobre les patates (o pebre vermell
picant, si el xoriç no ho fos) i remenem amb un
cullerot perquè tot es barregi.
Afegim la resta dels ingredients, el pebrot xoricer
i la fulla de llorer, i hi aboquem aigua fins a cobrir
ben bé les patates.
Pugem el foc fins que arrenqui el bull, moment
en què l’abaixarem i ho deixarem coure a foc lent
durant uns 20 o 30 minuts (fins que la patata estigui cuita). Si veiem que deixa anar molt de greix,
l’anem traient. A partir del moment en què les
patates estan cuites, no s’ha de remenar mai
amb una espàtula o cullerot per no desfer-les; en tot cas agafem la cassola per les
nanses i la sacsegem.

María José Navajas
Llengua materna: castellà
Mare d’en Lucas de 5è i de l’Àlex de 2n
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PATATAS
CON AVÍOS

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 o 5 patates petites (varietat Kennebec)
per persona / patatas
Cotnes o talls amb greix de pernil salat
(preferiblement les cotnes) / corteza o
tacos con tocino de jamón salado
½ morcilla / morcilla
1 ceba / cebolla
½ pebrot verd / pimiento verde
¼ pebrot vermell / pimiento rojo
2 fulles de llorer / laurel
½ cabeça d’alls sencers / ajos
2 o 3 claus / clavo
Sal
1 polsim de pebre / pimienta
2 cullerades soperes de tomata cru
triturat / tomate
1 branca de julivert / perejil
250 ml de vi blanc / vino blanco
Oli d’oliva / aceite
1 polsim de safrà / azafrán
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ANDALUSIA
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Aquesta és una recepta especial i única que feia
la mare d’en Máximo, l’àvia de la Vanessa. Es
tracta d’un plat dit de pobres perquè s’aprofitava la patata petita i esquifida que es recollia
del camp i no es podia vendre. És un plat molt
contundent, ideal per continuar la dura jornada
laboral al camp. A l’oncle i la neboda els resulta
molt emotiu cuinar-lo perquè, en el moment de
fer-ho, és com si li fessin un homenatge a la iaia
Remedios: una gran dona que tenia com a principal objectiu a la vida vetllar per la unitat de la
seva família. Una dona que fa anys que no hi és
però que continua present en la vida familiar i a
qui s’enyora moltíssim.

Temps d’elaboració: 45 minuts

ELABORACIÓ
Tallem les cotnes (o els talls de pernil salat) a
dauets petits i les posem a bullir, en una cassola
tapada, a foc lent amb el vi blanc i unes gotes
d’aigua. Mentrestant tallem a talls petits la ceba,
el pebrot vermell, el pebrot verd i pelem la cabeça
d’alls. Les patates, si són d’una mida petita, no
caldrà tallar-les i les podrem coure senceres. En
cas de no trobar-ne, les tallem a trossos.
Quan les cotnes siguin toves afegim la resta d’ingredients, a excepció de la morcilla, i ho tornem
a tapar durant uns 20 o 30 minuts. Intentem no
remenar-ho amb cullera durant la cocció. El que
podem fer és sacsejar la cassola de tant en tant
perquè es vagi fent homogèniament. Quan faltin
uns 10 minuts aproximadament incorporem la
morcilla sencera (evitarem que es trenqui i es
desfaci).
Hem d’anar alerta d’apagar el foc quan les patates estiguin una miqueta dures, que no s’hagin
acabat de coure del tot. Si ens queden massa
cuites es desfaran, el plat quedarà farinós i
no serà tan gustós.

Máximo Hernández
i Vanessa Morcillo
Llengua materna: castellà
Pare d’en Ferran de 5è
i mare de l’Afra de P5, respectivament
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POULET DG
(Director General)

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pollastre a talls petits / poulet
4 pastanagues grosses / carottes
1 grapat de mongetes verdes / haricots
verts
2 cebes petites / oignons
2 pebrots vermells / poivrons rouges
1 pebrot verd / poivron vert
1/2 porro / poireaux
3 tomates / tomates
12 plàtans mascles / banane / koló (en
Baki leké)
7 grans d’all / ail
1 pastilla de caldo concentrat / cube de
bouillon
Pebre vermell / poivre rouge
Oli de gira-sol (al Camerun es faria servir
oli de palma o de cacauet) / huile de
tournesol
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CAMERUN
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Poulet DG és el plat més famós del Camerun.
DG són les inicials de “director general”, que
fa referència al fet que és el plat estrella del
país. Allà només es cuina en ocasions molt
especials a causa del seu cost elevat. A la
família de la Huguette és un plat que agrada
molt al pare i als nens.

Temps d’elaboració: 2 hores

ELABORACIÓ
Tallem els grans d’all i les cebes a talls
petits i el porro i els pebrots a la juliana.
Rasquem una mica la pell de la pastanaga
i també la tallem a la juliana. Traiem la pell
del pollastre i el tallem a talls petits (16
talls aproximadament).
En una olla grossa posem un bon raig d’oli
de gira-sol. Saltem primer la ceba, l’all i el
porro, amb el foc viu, fins que sigui transparent. Hi afegim els pebrots, les pastanagues i el grapat de mongeta verda, i ho
salem. Ho deixem a foc viu sense remenar
massa. Passats uns cinc minuts, afegim les
tomates tallades a daus i ho rectifiquem
de sal.

Mentrestant, pelem els plàtans mascles i
els tallem a rodelles gruixudes (un dit de
gruix, més o menys). Posem una paella
amb força oli per fregir els plàtans fins que
quedin torradets. Un cop fets, els deixem
una estona en un plat amb paper de cuina
perquè absorbeixi l’excés d’oli.
Ara ja podem afegir el pollastre a l’olla
on tenim les verdures saltades i hi posem
també la pastilla de caldo concentrat. Ho
remenem bé i ho deixem coure tapat.
Quan el pollastre sigui cuit, hi afegim els
plàtans i ja podrem servir el plat.

Huguette Kuisseu Nguetmi
Llengua materna: baki Leké i francès
Mare d’en Kevin de 4t i en Will Beauvy de P5
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SARMALE
MOLDOVENESTI

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 pots de col confitada en salmorra /
verzi mari murate
8 cebes mitjanes / cepe mediane
2 pebrots verds / ardei verde
2 pebrots vermells / ardei rosu
400 g de tomata fregida (també es fa
amb tomata triturada al natural) / pasta
de tomate
2 grapats grossos d’arròs bomba / pumni
de orez
1,5 kg de carn picada (mig vedella, mig
porc) / carne tocata (amestec vita si
porc)
1 manat generós de julivert fresc / legatura patrunjel
1 cullerada sopera d’anet sec / legatura
marar (sau două linguri uscot)
1 cullerada sopera de pebre vermell dolç
/ boia de ardei
2 ous / ouă
Sal i pebre al gust / sare si piper
Oli de gira-sol / ulei

Al voltant del plat

ROMANIA
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Sarmale modoveneşti (farcellets de col) és
un plat típic de Romania que no pot faltar
en cap celebració ni esdeveniment, des d’un
bateig fins a un enterrament.
En la variant que proposa l’Aurèlia, per fer
els farcells utilitzarem fulles de col confitada,
però també es poden fer servir fulles de col
fresca (blanquejada), fulles de vinya o de
pota de cavall (Frunze de Podbal), una planta
típica de Romania que neix prop de les deus
d’aigua.

Temps d’elaboració: 4 hores

ELABORACIÓ
Esbandim les fulles de col per treure l’excés de sal i les deixem escórrer a banda.
Preparem el farciment
Tallem les cebes a la juliana i les posem
a coure en una paella amb oli de gira-sol
fins que agafin una mica de color. Tallem
els pebrots a daus petits i els afegim a la
ceba (primer els verds i, seguidament, els
vermells). Ho salpebrem al gust (hem de
vigilar de no passar-nos, ja que les fulles
de col ja són salades). Anem remenant fins
que aconseguim que els pebrots siguin
tous. Hi afegim la tomata fregida i el pebre
vermell. Continuem remenant uns minuts
més. Hi afegim l’arròs, fem una última
remenada i ho retirem del foc per deixarho refredar.
Un cop la barreja sigui tèbia, hi mesclem
el julivert tallat a la juliana, la cullerada
d’anet i, seguidament, la carn picada i
els ous. Ho pastem amb les mans perquè
quedi ben homogeni. Ho reservem.

els nervis de la fulla) estesa sobre la mà i
hi posem una cullerada del farcit. Enrotllem la col i, amb els dits, entrem les puntes de cada extrem cap a dins del rotlle.
Cocció final
Les fulles de col petites, els tronxos i els
altres trossos que no hem aprofitat per
fer els farcells, els tallem a trossos petits
i els posem al fons d’una cassola. A sobre
hi col·loquem els farcells l’un al costat de
l’altre fins amuntegar-los tots. Ho cobrim
d’aigua, ho tapem i ho posem a foc fort
fins que arranqui el bull. Després abaixem
el foc al mínim per tal que continuï bullint
durant unes dues hores i mitja aproximadament (han de quedar molt tous i s’han
de desfer a la boca).
Els sarmale es mengen
acompanyats d’una barreja de nata per cuinar
i un polsim de sal.

Fem els farcells
Agafem les fulles de col, en traiem
el tronxo (el guardem a part) i les
tallem per la meitat.
Posem la part fina (la que no té

Aurelia Luca
Llengua materna: romanès
Mare de l’Alfonso de 5è
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SOUPA KANJA

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•

Arròs llarg tipus thai / mano
20 unitats d’ocra / kanju
500 g fulles de moniato / patata jambo
(ho substituïm per fulles d’espinacs)
500 g de carn de vedella / ninsuo subo
1 got d’oli de palma / palm oil
1 pebrot picant / canu
Pastilla de caldo concentrat / jumbo
Sal / co

Al voltant del plat

GÀMBIA
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La Sandra ens explica que a Gàmbia es menja
arròs per esmorzar, dinar i sopar; dia sí, dia
també. Però la Soupa Kanja, que també té
com a ingredient principal l’arròs, és un plat
de divendres (dia sagrat com el diumenge a
Catalunya) perquè va acompanyat de carn
que, en ser un producte car, moltes famílies
mengen menys d’un cop per setmana.
Aquest plat, a més, utilitza fulles fresques de
planta de moniato; per tant, és de temporada (només en època de pluges es poden
plantar hortalisses, la resta de l’any no plou
gens i han d’importar-les).
L’ocra (kanju), a més de donar-li el nom al
plat, és la responsable de la textura especial
que té.

Temps d’elaboració: 2 hores

ELABORACIÓ
Posem aigua a bullir en una olla i hi afegim la
vedella salada tallada a daus. Quan s’hagi cuit uns
20 minuts, hi afegim els espinacs i l’ocra tallats a
la juliana i ho deixem al foc, amb l’olla destapada,
que es vagi reduint fins que quedi com una crema
(una hora aproximadament). En aquest punt, hi
afegim la pastilla de caldo esmicolada i el got d’oli
de palma, i ho remenem perquè quedi ben barrejat.
Mentre, fem bullir el pebrot picant sencer durant
uns 10 minuts (ho fem separat per si algú no li
agrada el picant, tot i que a Gàmbia s’afegeix a
l’olla amb la resta de verdures).
En una altra cassola posem aigua a bullir. Quan
bull, hi afegim l’arròs (la quantitat que vulguem i
esbandit prèviament dues vegades per treure’n
el midó) i seguidament traiem l’aigua que sobra
fins que l’arròs en quedi cobert només per mig dit.
Abaixem el foc i ho deixem coure uns 20 minuts
(l’arròs s’haurà begut tota l’aigua). Compte! S’ha
de vigilar que no s’enganxi al fons de la cassola.
Posem l’arròs blanc en un plat fondo i gran, hi
aboquem la crema per sobre i hi col·loquem
el pebrot picant. Qui vulgui menjar picant
ha d’aixafar el pebrot sobre la seva part
d’arròs.

Modu Sanneh i Sandra Cano
Llengua materna: mandinga
pares de l’Ona de P3
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THIEBOUDIENNE

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

2 peixos d’1 kg / xide
700 g d’arròs curt / maro
1/2 iuca / cape
1 albergínia / patans
2 pastanagues / carrot
1/2 col / suppame
1 ceba / basale
3 branques de julivert / rof
1/2 ampolla d’oli de gira-sol / diuli (al
seu país es fa amb oli de cacauet)
2 talls petits de calamar sec / yet
Sal / lamdam
1 pastilla de caldo concentrat Jumbo /
kinmasin
pebre negre / pobar
1 gra d’all / lait
2 cullerades de concentrat de tomata
1 pessic d’espècies amb tomata seca
/ aia
1 pebrot vermell picant / gile

Al voltant del plat

SENEGAL
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És un dels plats nacionals del Senegal i el
nom vol dir combinació d’arròs i peix. La
Rouby i en Boubacar ens expliquen que
aquest plat el podem trobar a tots els restaurants i cases del país, fet amb orada o amb
qualsevol altre peix semblant.
Als nens no els agrada picant i és per això
que bullen el pebrot vermell sencer i després
el serveixen a part. El pare frega la cullera
amb el pebrot damunt de l’arròs, i així té la
seva ració més picant.
Com és tradició, amenitzen la vetllada amb
música del seu país.

Temps d’elaboració: 2 hores

ELABORACIÓ
Netegem els peixos sencers i els fem un
tall al mig, a la part de la carn.
Xafem amb el curcol (mà de morter de
fusta africà) el julivert amb una mica de
sal, mitja pastilla de caldo, pebre negre i
el pebrot vermell, si el volem fer picant.
Posem la barreja dins el tall del peix.
Posem a bullir la col, la iuca, l’albergínia i
la pastanaga, tallades a talls grossos, fins
que estiguin mig cuites (uns 15 minuts), i
les reservem.
Mentrestant, tallem la ceba a la juliana i la
xafem dins el curcol amb l’all, l’altre meitat
de la pastilla de caldo, l’espècie de tomàquet, una mica de sal i pebre negre.
Netegem l’arròs en un gorde (bol tradicional fet amb una carbassa tallada i assecada) i el posem a coure al vapor amb
el melgirbe (colador metàl·lic per coure al
vapor). Posem un drap moll al voltant de
l’olla perquè no s’escapi el vapor. Només
el fem fins a mitja cocció perquè després
l’acabarem de coure a l’olla amb el peix i
les verdures.

Barregem la pasta de ceba amb els talls de
calamar salat i ho posem a l’olla de fregir
el peix, juntament amb dues cullerades de
concentrat de tomàquet i uns dos litres
d’aigua. Quan estigui bullint, hi afegim les
verdures mig cuites (menys la iuca que ha
de coure menys) i el peix fregit. Ho deixem
coure uns 10 minuts tot junt. Seguidament
traiem el peix i hi posem la iuca i el pebrot
picant durant 5 minuts (si hem triat l’opció
suau) i vigilem que no es trenqui.
Enretirem les verdures i hi posem a coure
l’arròs durant 15 minuts amb l’olla tapada.
Hem de calcular la quantitat que hi posem en funció del caldo restant a l’olla (la
mateixa proporció de caldo que d’arròs).
Un cop apagat el foc, ho deixem reposar 5
minuts més tapat.
Servim l’arròs amb les verdures i el peix, en
una plata gran al mig
de la taula.

Posem mitja ampolla d’oli de gira-sol dins
una olla gran i, quan està molt calent, hi
fregim el peix, uns 4 minuts per cada costat, i el reservem en una safata.

Boubacar Seidy i Rouby Balde
Llengua materna: fula
Pares de la Gnaling de 3r, la Dado de 1r
i en Saliou de P3
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GLOSSARI
Aigua de flor de taronger
La tarongina és la flor blanca del taronger, petita i molt aromàtica. També és coneguda
com azahar, que en àrab vol dir “flor blanca”. El líquid és trasparent, fruit de la infusió
dels pètals assecats. S’utilitza des de fa centenars d’anys en pastisseria, cosmètics o
medicina. Es presenta comercialment en ampolles de vidre fosc, normalment verdes,
per protegir-lo de la llum. Tenen un volum de 225 ml. i costen poc més d’un euro.

Ají mòlt

Albergínies
africanes
Ens referim al tipus d’albergínies Solanum aethiopicum, més petites i arrodonides, i de color groc
verdós. El nakati d’Etiòpia o
fals tomàquet, com també se’ls
anomena, són els fruits de la planta i
es cullen quan encara estan verds perquè no tinguin la pell tan dura.
Poden tenir un gust des de dolç fins a bastant amargant en funció
de les saponines que continguin.
Podem trobar-ne a botigues de productes africans, en bosses de
cinc unitats a 1,50€.

Anet

Tots els pebrots són el fruit en baia de les
pebroteres (del gènere Capsicum). En funció de
la varietat són més dolços o picants, tenen una
mida i color diferent, presentació tendre o assecat, i prenen diferents noms. L’ají mòlt argentí
és un preparat picant de les varietats Capsicum
annuum assecades i picades. S’utilitza també per
fer salses d’asados o carns
a la brasa, i en podem
trobar a botigues
de productes
llatins.

També anomenat fonoll pudent, és l’Anethum Graveolens L. Herba aromàtica de fulles verdes i fines, i flors petites de color verd groguenc. El seu gust és dolç amb un lleuger toc amargant, i l’olor
és intensa però es perd quan s’asseca. Li agrada el clima calorós tot i que pot arribar a viure en
zones fredes. És una planta aromàtica molt utilitzada a les cuines del nord d’Europa. Per exemple
en trobem a les seves maioneses.
Es fa servir en plats de peix i ous, en conserves de vinagre, adobats o bé picat en amanides. Combina molt bé amb el pebrot i el formatge fresc, i és l’ingredient principal per marinar el salmó.
Fresc en trobarem a les neveres dels grans supermercats en petites safates, juntament amb les
altres herbes aromàtiques, a uns 2€ .
70

Caviar de salmó
S’anomena caviar als ous de peix no fertilitzats i salats. Els d’esturió són els
més preuats i cars, és l’anomenat caviar negre i una llauna de 50 grams pot
costar uns 200€.
Aquí utilitzem els de salmó que són de color taronja brillant i amb un gust
fresc a mar molt agradable (anomenat també caviar vermell). Es troben en
llaunes o pots de vidre i són més econòmics, a 20€ els 150 grams. Un cop
obert el pot cal conservar-lo a la nevera fins a 10 dies com a molt.
El que trobem amb més facilitat a qualsevol supermercat són els ous de lumpo
vermells o negres. Són més petits i el seu color és a causa del colorant que li
afegeixen. Aporten aquest gust a salat i la presència que es busca. Els pots de
75 grams només costen uns 2€ i un cop oberts es conserven més temps.

Comal

Prové del nom azteca comallí. És una planxa típica d’Amèrica Central feta de ferro colat o altres
metalls (antigament de fang cuit) emprada per coure les tortitas de blat de moro o torrar els grans
de cafè, cacau, etc. Són rodones i totalment planes per facilitar la cocció sense olis i directament al
foc. Recorden a les planxes de creps, i en la llengua dels indígenes veneçolans s’anomenen budare.

Comí

És un condiment amb una aroma molt perfumada i un gust un toc amarg, utilitzat en cuines de tot el món.
S’utilitza la llavor de la planta des de l’època antiga i és una de les espècies que formen part del curri.
En podem comprar en pots petits de plàstic a qualsevol botiga o supermercat, en l’apartat d’espècies,
tant sencera com mòlta (en pols). El preu és de 1,35€ aproximadament, depenent de la marca.

Coriandre fresc
També anomenat celiandre (Coriandrum sativum), és originari del sud-oest d’Àsia però actualment es troba a totes les cuines del món. A les seves fulles fresques també se les anomena
julivert xinès, ja que a simple vista es poden confondre, però l’olor intensa que desprenen a pell
de llimona i sàlvia les diferencia clarament.
També són molt utilitzades les seves llavors, que es troben a les flors blanques. Les llavors són
rodones de color marró clar i amb una olor menys intensa i més agradable. Podem tenir-ne al
nostre jardí ja que és de fàcil conreu, o comprar-ne a supermercats amb plantes aromàtiques
fresques. A l’exterior del Mercat de Salt hi ha un senyor que ven els manats a 0,60€.
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Curri

El curri és una barreja de diferents espècies en pols, originària de la Índia, i segons quines hi posin
pot ser més dolç o picant. S’utilitza per donar color i gust a plats guisats de peix, carn o verdures que
moltes vegades agafen el nom d’aquesta espècie. Es molen les llavors i espècies que la formen; entre
d’altres la cúrcuma (que li dóna el color groguenc), comí (que li aporta l’olor intensa), coriandre, llavors
de fonoll i fenigrec, clau, safrà, pebre, nou moscada, fulles de curri, all i el gingebre. Si és picant també
portarà pebrot picant. Cada zona elabora els seus curris diferents.
Nosaltres en podem trobar a qualsevol botiga que tingui espècies en pot a 1,50€ aproximadament, però
normalment és dolç. Per trobar-ne de picant haurem d’anar a alguna botiga de productes d’importació
o d’espècies.

Chorizo de sábado
És un xoriç tendre per coure, fet a les cases durant la matança del porc amb la
part del llom amb més greix, pebre vermell i all. Un cop fets, es guarden a
les habitacions més fresques i humides per tal de mantenir-los tendres;
a diferència del Chorizo de domingo, que es fa amb la part del llom
més magra i es penja a “los altos de la casa”, zona fresca i seca on es
curen.
Aquí a Salt és molt difícil de trobar-ne, però podem substituir-lo per xoriç
tendre per coure que trobarem a les carnisseries del municipi.

Fideus xinesos
Existeixen molts tipus de fideus en el mercat asiàtic, tant per la seva mida i gruix, com pels ingredients amb què estan fets (arròs, blat, blat amb ou, blat de moro,..). El que cal tenir en compte a
l’hora de comprar-los és per a quin plat els farem servir: saltejat, sopa, amanides,...
A la recepta del llibre fan servir dos tipus de fideus diferents: uns són prims de blat de moro, per
coure amb el caldo, ja que absorbeixen bé el líquid; i els altres són noodles d’estil cantonès, més
gruixuts i fets amb blat, per fregir amb les verdures i pollastre.
La marca comercial que fan servir a la recepta és SUPER. Els gruixuts Especial Pancit Canton Chinese
noodle i els prims Golden Bihon Blat de moro.

Frijoles
Els Phaseolus vulgaris són l’espècie de mongetes més comú i utilitzada a tot arreu. N’hi ha de molts tipus
diferents, en mida, colors i gust, però en les receptes del llibre n’utilitzen dues molt especials: les negres
i les vermelles.
Els frijoles negres també coneguts com a lablab, són de mida mitjana, i de forma oval arrodonida, amb un
gust més aviat dolç. Són molt comuns a la cuina cubana.
Els frijoles vermells també són coneguts com a judía mexicana, és més allargada i una mica més gran. El
color pot variar del vermell intens al rosa pàl·lid, la seva textura és cremosa i el gust intens.
Frijoles rojos i negres en podem trobar per coure a botigues de productes llatins en bosses de plàstic de diferents mides i tipus.
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Fulles de moniato
Són de color verd i en podem trobar a la tardor, època de moniatos, a botigues de productes
africans. S’utilitzen les petites i tendres, i es poden
substituir per fulles d’espinacs, del mateix color però
amb un gust diferent.

Gingebre
Condiment imprescindible a la cuina asiàtica, com
l’all ho és per la cuina ibèrica. És el rizoma
d’una planta originària de l’Índia però que
es troba a totes les zones càlides del
món. La seva forma és molt característica, com les arrels d’un arbre, i també
ho són els seus colors marró clar per fora
i groguenc per dins.
Té un gust picant, cítric i fresc. Es va tallant a mesura
que es necessita, ja que es conserva bé. Actualment en trobem a
totes les verduleries a uns 3,20€ el Kg.

Golé o curcol,
morter africà

És un morter d’una mida més gran i
amb la mà més llarga del què estem
habituats. Les seves dimensions
estan pensades per treballar dret o
ajupit, amb el morter al terra. Estan
fets de fusta i s’utilitzen per fer
múltiples elaboracions.

Hibiscus
Flor vermella assecada de l’arbre que té el mateix nom.
També se la coneix com a Flor de Jamaica i el que ens
aporta és un gust molt fresc i afruitat, amb toc àcid.
Últimament es valoren molt les seves propietats
antioxidants i depuratives per a l’organisme.
En podem trobar assecat a les botigues de
productes d’importació, en bosses de 125 grams
a 1,50€. Se n’ha trobat de confitat, amb un color
vermell viu, a 12€ el Kg a la botiga de la grana
seca del Mercat de Salt.
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Iuca o mandioca
La mandioca és un tubercle que prové dels països tropicals d’Amèrica, Àfrica i Àsia.
És rodona i allargada, i la pell de color marró i aspecte llenyós (tot i que aquí ens arriba
encerada per millorar la seva conservació). La seva carn és blanca o grogosa, rica en midó
i pobre en proteïnes.
Tant la mandioca com la tapioca (farina que s’obté de la iuca) són aptes per a celíacs, ja
que no tenen gluten. Aporten molta energia i són de bon digerir. No es pot menjar crua, ja
que és tòxica.
Actualment en podem trobar a moltes verduleries i superfícies comercials. El seu preu
aproximat és de 1,7€ el kg.

Jumbo , pastilla de caldo
És la pastilla de caldo de la marca comercial Avecrem per al mercat africà. És la més utilitzada
en la cuina d’aquests països. Es tracta d’un caldo deshidratat i enriquit amb vitamina A que ens
permet fàcilment donar-li un gust particular a les sopes, salses, arrossos, tajines, cuscús i
altres guisats africans.
Les trobarem en botigues de productes d’importació en format de petites pastilles embolicades amb paper groc i vermell, a menys de 0’20€ la unitat.

Mantega
de cacauet
El cacauet és un fruit
sec i la seva pasta
és espessa, feta amb
cacauets torrats i
mòlts, olis vegetals,
sal i sucre. És una salsa
untuosa, molt gustosa i calòrica. A països
com EUA o Holanda s’utilitza molt per untar la llesca de
pa, juntament amb merlmelades o talls de fruita. També la
trobem com a base de la salsa satay, molt utilitzada a Àsia
per acompanyar els pinxos a la brasa.
La trobarem a petites botigues de productes d’importació,
en pots de plàstic o vidre. El pot de 350g de la marca
PCD el podem trobar a uns 2 euros.
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Mantega salada rància
“Smen”
És un tipus de mantega casolana molt utilitzada a la cuina
marroquina. S’elabora barrejant mantega amb sal, aigua de
farigola i deixant-la madurar uns dies a la nevera. El gust
és fort i salat, però el què ens sorprèn és la forta olor que
desprèn, similar als formatges tipus rocafort. Es pot utilitzar en plats típics com el cuscús, la harira o la
tajine. Hi ha cuineres que se’l porten
fet del Marroc, però en podem
comprar aquí a botigues de
productes del Magreb en
petites porcions de la
mida d’una pastilla de
caldo per 0,35€.

Nata fresca. Crème fraîche
És una nata d’origen francès, cremosa, untuosa i amb un gust a nous i mantega molt especial. Té un
alt percentatge de greix, entre 30-40% . Antigament es deixava la nata de la llet en un lloc calent
perquè fermentés per tal d’obtenir un gust lleugerament àcid, però actualment es fabrica de forma industrial i en podem trobar amb els productes làctics a qualsevol supermercat. També té una
variant baixa en greix.

Ocra
És una verdura allargada i de color verd, semblant als pebrots per fregir. És originària
d’Etiòpia però actualment es conrea a
totes les zones tropicals i temperades
del planeta, gràcies a la seva resistència a la sequera.
La seva funció principal és la d’aportar una textura gelatinosa característica als plats gràcies a la substància
glutinosa que desprèn quan es cou. En
podem trobar a les botigues de queviures
africans a uns 6€ el kg o en bosses d’unes 8
peces a 1,50€.

OIi de palma
És un oli vegetal que s’obté a partir
dels fruits d’un tipus de palmera. Originari d’Àfrica des de fa 5.000 anys,
va passar a Amèrica i fa menys temps
a Àsia. És l’oli més utilitzat al món,
també per la indústria alimentària, tot i
tenir un alt nivell de greixos saturats.
És d’un color vermellós característic
i el trobarem en ampolles de plàstic a
petites botigues amb productes d’importació. El preu oscil·la entre un i dos
euros, segons les marques.

Pasta d’achiote
És una barreja d’espècies d’origen maia.
Les llavors d’achiote es conreen només
a Mèxic i als països propers del sud,
que li donen nom i també un color vermell característic a aquest preparat.
Les altres espècies que l’acompanyen
són el comí, clau, canyella, pebre
negre, all, sal.
La podem trobar en petites botigues
de productes llatins, dins uns pots de
vidre de 200 ml. El preu és d’uns 2,40€.
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Pasta Filo
Són unes làmines molt fines de pasta de blat, especials per a fer farcellets o mil fulles,
i es couen al forn o bé fregides. Originària de Turquia, s’utilitza per fer les baklaves,
uns pastissets de fruits secs molt típics i, com a la recepta del llibre, per fer rotllets
fregits farcits de verdures i carn. Al seu país utilitzen un altre tipus de pasta i la couen
al vapor.
Actualment la pasta filo s’usa a tot el món per la seva facilitat de manipular i de coure. Queda molt cruixent i és més lleugera que altres masses de pasta. En trobarem als
supermercats amb les pastes fresques com el full o la brisa, a les neveres, en paquets
allargats de 250 grams a poc més de 2€.

Pebre de caiena
És un condiment en forma de
pols que prové de triturar els
pebrots assecats de l’espècie Capsicum annum. És un
tipus de pebrot fi i allargat
que produeix molta escalfor
al paladar, cal anar en compte
amb la quantitat que s’utilitza.

Pimiento chorizero
És un pebrot dolç assecat, de color
vermell fosc i forma allargada.
També s’ha d’hidratar per
utilitzar la seva carn i que
doni color i gust al plat.
També podem comprar
uns pots de vidre ja amb la
pasta, o bé substituir-los
per la nyora.
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Pebrot picant africà
És una verdura de la família dels pebrots i de color
vermell clar amb tocs verdosos, i de forma arrodonida. Perquè quedi més tou el couen una mica
abans, però aneu amb compte que és molt picant i si
es trenca durant la cocció us pot espatllar el plat.
En podem trobar a les botigues de productes
africans, normalment congelats, si no és l’època
de produir-ne als horts locals. Una bossa amb 4
pebrots ens costarà 1€.

Plàtans macho
El plàtan mascle és el més gran dels diferents tipus de plàtans que existeixen. El podem trobar verd o madur, en funció de si el volem per fregir o
per coure al forn.
Té més midó i menys aroma que el plàtan de Canàries o la banana, per això es
menja sempre cuit com si fos una patata o un moniato.
El podem comprar en fruiteries o supermercats, i el preu és de 1,80€ el Kg.

Salsa de soja
La salsa de soja és originària de Xina de fa més de 2000 anys, però
la trobem a totes les cuines d’Àsia. S’elabora a partir de grans de
soja fermentats, aigua i sal, i els seu gust varia en funció de
les zones on la produeixen. Al Japó s’anomena shoyu, i
tamari si no porta cereal . És de color molt fosc i al plat
hi aporta un gust salat molt especial.
En podem trobar a qualsevol botiga a l’apartat de salses, en ampolles petites de vidre de 150 ml. a 2,30€,
o també en botigues especialitzades, en ampolles de
litre, de plàstic a gairebé quatre euros.

Wok
És un tipus de paella d’origen xinès que s’utilitza a la cuina de tot Àsia,
i que es caracteritza per tenir un fons arrodonit i unes parets altes.
Està pensada per poder saltejar verdures i carns a l’estil stir frying,
amb molt poc oli i a una alta temperatura per mantenir les propietats
dels ingredients al màxim. Es sacseja endavant i enrera, tot fent saltar
els elements que coem.
N’hi ha de diferents mides i materials, en funció de la quantitat que es
vulgui coure, i permet també utilitzar-la per fregir o coure al vapor.
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A

quest no és un recull de receptes qualsevol.
Hem elaborat aquest llibre amb ingredients seleccionats i
de primera qualitat: una mica de cuina d’arreu del món,
unes quantes històries familiars, alguns records d’infantesa,
un bon cullerot de generositat d’aquells que ens han obert
les portes de casa seva, un polsim de nous coneixements,
un grapat d’ingredients nous i molta, moltíssima il·lusió.
Esperem que aquest llibre que hem cuinat per a vosaltres
us agradi. Bon profit!

Associació de mares i pares de l’escola pública El Gegant del Rec de Salt
www.ampagegantdelrec.com

