Broquetes de fruites
Per tallar la fruita sense necessitat d'usar un ganivet,
hauràs de fer-te amb alguns motlles metàl·lics per tallar
galetes. A més dels escuradents de broqueta, millor si són
de fusta i un sol ús.
Ingredients:
· Plàtans, maduixes, poma verda, raïm i mandarines
· Iogurt líquid sabor natural
Elaboració:
1. Amb l'ajuda dels motlles metàl·lics, els nens hauran
d'anar tallant la fruita fins a obtenir la quantitat desitjada.
2. Un cop llesta la fruita, veu inserint els trossos fins
que l'escuradents quedi ple però no en excés, perquè no tot
massa.
3. En un bol, serveix el iogurt líquid perquè cada un es
posi sobre la seva broqueta la quantitat que prefereixi.
Si ho veus apropiat, a més de l'iogurt pots servir xocolata
líquid en un altre recipient perquè els més llaminers
completin la broqueta.
TO BE JOLLY

Galetes de nadal
Ingredients
· 400 grams de farina
· 1 ou
· 120 gr de sucre de llustre
· 240 gr de mantega
Elaboració:
1. Bateu l’ou, afegiu-hi el sucre de llustre i la mantega
mentre seguiu removent la massa durant 10 minuts, fins
aconseguir una pasta uniforme.
2. Agregueu la farina a polsims a la massa, amb un
colador fi, fins aconseguir la barreja perfecta. Un cop
teniu la massa preparada ja podem començar a estirar-la
sobre una superfície enfarinada, i amb l’ajuda d’un corró i
amb els motlles de nadal feu les formes de les galetes.
3. En un forn escalfat a 180 graus, ja podeu ficarhi les galetes, i deixar-les durant uns 15 minuts.
Decoreu les galetes amb fondant de colors al vostre gust.
Que aprofiti!
TO BE JOLLY

Aperitius variats
Ingredients:
Llesques de pa de motlle sense crosta, O de llavors o el
triat a casa
Talls de formatge havarti
Embotits variats, Embotit de gall dindi, pernil serrà,
pernil cuit, xoriço etc
Formatge d'untar
Ou filat
Ous
Elaboració:
1. Primer hauran de tallar el pa i els embotits amb els
motlles de galetes, si els tens amb forma nadalenca molt
millor. Si no, sempre pots fer servir motlles en forma
quadrada o rodona i seran perfectes també.
1. Després, col·locar les llesques sobre la safata on es vagin a
servir i preparar aquí directament.
1. En alguns trossos de pa poden untar formatge i afegir
embotit de gall dindi i unes ous per decorar.
1. Altres poden ser de xoriço i formatge havarti
1. També poden fer rotllets de pernil cuit i ou filat a
l'interior, una barreja de sabors deliciosa que a tothom
encantarà.

Canelons de carn a la
Catalana
Ingredients per 30 canelons:
 30 plaques de pasta per canelons.
 1/2 quilo de vedella per rostir (de una part que sigui melosa).
 1/2 quilo de magre de porc del coll.
 1 quilo cuixes de pollastre.
 4 cebes de Figueres grosses si son mitjanes posa unes 6.
 2 porros.
 4 pastanagues.
 6 grills d’alls, pelats.
 4 tomàquets de pera.
 2 llesques de pa amb molla.
 Un got de llet per remullar el pa.
 300 ml de crema de llet. Ho
 1/2 got de brandi.
 Un raig de Porto.
 2 cullerades de llard de porc.
 Oli d’oliva verge extra.
 2 fulles de llorer.
 una branca de canyella o una mica de canyella en pols.
 1 branca de canyella.
 Sal i pebre.
 100 gr de formatge parmesà ratllat.
Per la beixamel:
 1 litre de llet.
 45 grams de farina.
 55 grams de mantega.
 sal, pebre i nou moscada.
Temps d’elaboració:
2 hores

Canelons de carn a la Catalana
Elaboració:

1.Posem una cassola de ferro amplia al forn amb la llar i l’oli. Quan esta
calent anem posant les carns, el pollastre amb la pell cap a sota, salpebrem i
deixem enrossir fins que veiem que agafa un bonic color daurat.
2.Ara anem afegint a la cassola les verdures, les cebes tallades per la meitat, els
alls sencers sense pell, el porro i les pastanagues tallats en tres o quatre trossos i els
tomàquets sencers. Salpebrem les verdures i afegim les fulles de llorer i la
canyella.
3.Deixem fer a foc mig uns 45 minuts.
4.Passats els 45 minuts girem les carns, afegim el conyac i Porto, baixem
una mica el foc i deixem fer uns 45 minuts mes, tot això sempre comprovant la
cassola perquè les carns no es cremin.
5.Mentre es fa el rostit, en bol posarem la llet i les llesques de pa, solament la
molla sense crosta i deixem que vagi absorbint la llet.
6.Una vegada el rostit esta fet retirem del foc i anem treien les carn a un bol i
les verdures a un altre, els tomàquets i el suc que tenim a la cassola el passem per
un xino per evitar trobar pell o llavors i reservem el suc.
7.Deixem refreda una mica i començarem a desossar el pollastre, aquest procés
ha de ser meticulós per no deixa algun os petit o tendrum que després el podem
trobar al menjar el caneló.
8.Ara començarem a picar les carns, el pa remullat i les verdures, aquí os
donaré un consell, si teniu maquina de trinxar carn, en refereixo als que fan servir
les carnisseries, podeu afegir també el porro, però si ho feu en una picadora
normal, millor que no ho poseu, per evitar que quedin el fils del porro, que a l’hora
de menjar no es gens agradable.

Canelons de carn a la Catalana
Elaboració:

9.Una vegada tot picat ho torneu a posar a la cassola i afegim el suc del rostit que teníem
reservat i la crema de llet. Ho barregem be amb una cullera o amb les mans, fins que
veiem que tot esta ben integrat; ho tastem i rectifiquem de sal si fos necessari.
10. Posem la cassola al foc un parell de minuts. Ho aboquem en un bol i deixem
refredar, quant esta tebi tapem el bol amb paper film i posem a la nevera.
11. Per fer la beixamel: posem la mantega en una cassola i quan comença a desfer-se
afegim la farina, ho anem remenant amb una llengua de cuina perquè la farina quedi amb
un to daurat suau. Quan la farina ha agafant un bonic color, afegim la llet que ja tindrem
calenta. Ara amb un batedor manual, anem lligant poc a poc la llet amb la barreja de
mantega i farina, per evitar que es formin grums. Posem sal, pebre blanc i una mica de
nou moscada. Quan veiem que la beixamel ja te una textura suau retirem del foc i
reservem. Ha de quedar una beixamel cremosa i suau.
12. Be arribat aquest moment ja podem anar a formar els canelons.
13. Estireu les plaques de pasta que ja tindrem bullides i escorregudes a sobre de uns draps
nets i farciu-les amb la barreja de carn. Aquí tinc que dir, que tant podeu fer servir la
pasta que es te que bullir com comprar la que solament es posant en remull amb aigua
calenta uns 20 minuts. Això ho deixo al vostre gust.
14. Anem omplint la placa de caneló amb la farsa de carn i els anem enrotllant i el
col·loquem a una safata de forn que tindrem sucada amb una mica de beixamel.
15. Una vegada tenim tots els canelons a la safata els cobrim amb la beixamel amb el
formatge ratllat per sobre i els posem al forn a 190º amb calor sota i el gratinador, els
deixem fins que veiem que la part de sobre esta gratinada. Han de quedar una mica
gratinats però no massa, perquè no quedin secs, amb el meu forn amb gratinador i
ventilador ha trigat 3 minuts.
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Escudella i carn d’olla

Ingredients:
• 500 g de carn de vedella
• 1/4 de gallina
• pollastre
• els menuts del pollastre
• 200 g d'orella i morro i 1/2 peu de porc
• 1 os de pernil sec
• 100 g de cansalada
• 1 os d'espinada
• 1 os de genoll de vedella
• 150 g de botifarra blanca
• 150 g de botifarra negra
• 250 g de cigrons remullats
• 250 g de patates
• 1 col verda d'olla
• 1 nap, 1 pastanaga, 1 xirivia, 1 porro, api
Per a la pilota:
• 150 g de carn de porc picada
• 150 g de carn de vedella picada
• 100 g de cansalada picada
• 1 ou, unes molles de pa remullades en llet
• 1 all, julivert, sal, canyella en pols
• 1 cullerada de farina
Per a l'escudella:
• 300 g de galets grossos

Escudella i carn d’olla

Elaboració:
1. Renta el peu de porc, l'orella i el morro, la gallina i el pollastre. Posa un
olla al foc amb 4 litres d'aigua, afegeix-hi tota la carn i els ossos. Tan bon pu
comenci a bullir, escuma bé el brou i treu-li totes les impureses que pugin a la
superfície. Afegeix-hi llavors els cigrons (que abans hauràs remullat en aigua
tèbia durant 12 hores) i deixa'l bullir una estona.

2. Posa-hi la pastanaga, el nap, la xirivia, l'api, el porro, i torna'l a escuma
Deixa que bulli 1 hora i 30 minuts, aproximadament; aleshores, la carn ja se
prou tova. Afegeix-hi la col, les patates tallades a trossets i la pilota (que ja
hauràs preparat), afegeix-hi també les botifarres. Deixa'l bullir uns 30 minu
més. Tot seguit, rectifica de sal.
3. Quan tot estigui ben cuit, cola'n el brou.

4. Prepara l'escudella amb el brou colat i els galets, que aniràs abocant quan
el brou estigui bullint, i deixes coure el brou de 12 a 15 minuts més.

5. L'escudella se serveix ben calenta i, després, en una safata, ben posades, les
verdures i en una altra la carn, tallada a trossos i havent-ne retirat els ossos. S
serveix tot ben calent.
Preparació de la pilota:
6. En un atuell posa la carn de vedella, la de porc i la cansalada, tot picat,
afegeix-hi l'ou, el julivert i els alls picats i les molles de pa remullades en llet.
Assaona-ho tot amb sal i pebre i una mica de canyella en pols; aplana-ho bé
primer amb una forquilla, després es pot fer amb les mans, fins que tot hagi
quallat. Llavors, fes la pilota, mirant que tingui una forma un xic ovalada,
enfarina-la i afegeix-la al brou.

Xai al Forn
Ingredients per 6 persones:

§ 1 cuixa i una espatlla de xai que pesava uns 2 quilos.
§ 1 cap de alls.
§ 1 got petit de brandi.
§ 2 o tres branques de Romaní.
§ Unes branques de Farigola.
§ 8 o 9 fulles de llorer.
§ Sal i pebre.
§ 1 got d’aigua.
§ oli d’oliva verge.
Per la picada:
§Julivert.
§4 dents d’alls.
§Sal.
§Un raig d’oli d’oliva verge.
Per acompanyar:
§1 quilo de patates del Bufet o Kanabec.
§Sal i pebre a gust.
Temps d’elaboració:
2 hores

Xai al Forn
Elaboració:
1.Primer de tot rentem be el xai sota l’aixeta d’aigua i ho deixem
escórrer.
2.En una safata de forn posem al fons dos o tres branques de romaní,
2 de farigola, 8 fulles de llorer, 1 cap d’alls. A sobre posem el xai
amb sal i pebre i un raig d’oli, però no massa. Deixem marinar unes
2 hores.
3.Posem a preescalfar el forn a 160º, es important que el forn no hi
vagi massa ràpid ja que la carn quedaria massa resseca. Una vegada que
està calent posem el got d’aigua a la safata i la posem al forn. Deixem
uns 30 minuts. Mentrestant pelem les patates i les tallem a
rodanxes de uns 2 cm mes o menys, les salpebrem. Trèiem la safata
del forn, posem un bon raig de brandi i les patates al voltant del xai.
4.Tornarem la safata al forn i deixem fer uns 30 minuts mes.
5.Comprovem que el xai està fet i posem per sobre la picada d’alls,
julivert i una mica d’oli. Ha de quedar torrat de fora, però ben melós
per dintre.
6.Apaguem el forn i deixem uns minuts abans de servir.

Pollastre a la Catalana
Ingredients per 6 persones:

§ 1 Pollastre de pagès de uns 2 quilos.
§ 3 cebes grans de Figueres.
§ 6 cebetes petites.
§ 10-12 prunes.
§ 1 cap de alls sense.
§ 1 got petit de brandi.
§ 1 got petit de vi ranci.
§ 2 fulles de llorer.
§ 1 branca de romaní i farigola.
§ 2 tomàquets petits ben madurs.
§ 1 canonet de canyella.
§ 1 got de brou de carn.
Per la picada:
§ 6 dents d’alls.
§ 3 llesquetes de pa fregit.
§ 5 o 6 avellanes.
§ 6-8 pinyons.
§ Julivert.
Temps d’elaboració:
1 hora y 30 minuts

Tronc de Nadal

Ingredients:
Per al pa de pessic
4 ous sencers
2 rovells d'ou
80 g de sucre
Ratlladura de mitja llimona
80 g de farina
Per al farcit i la decoració
400 g de xocolata per fondre
250 g de mantega
150 g de sucre
1 cullerada de rom blanc
8 guindes
Elaboració:
1. Bat els rovells d'ou amb el sucre i la llimona, fins que se'n faci una crema.
Afegeix-hi la farina. Bat les clares a punt de neu i barreja-ho tot amb cura.
2. Posa paper d'alumini sobre la safata del forn i escampa-hi la massa, donant-li
forma rectangular. La cous al forn durant 15 minuts a 200 °C.
3. Retira el paper d'alumini i enrotlla la plantilla de pa de pessic amb un drap de
cuina. Deixa-ho refredar.
4. Fon la xocolata al bany maria i reserva-la. Bat la mantega amb el sucre,
afegeix-hi el rom i barreja-ho tot amb la xocolata.
5. Desenrotlla el pa de pessic i cobreix-lo amb la crema de xocolata (deixa'n una
mica per decorar).
6. Torna a enrotllar el pa de pessic i cobreix-lo amb una capa de xocolata. Feshi dibuixos amb una forquilla i posa-hi les guindes com a decoració. Guarda'l a la
nevera fins al moment de servir-lo.

Tortell de Reis
Ingredients:
50 g de panses
350 g de farina
4 ous
200 g de mantega
400 g de sucre
1 llimona
2 cullerades de llevat
250 g d'ametlles crues
100 g de fruita confitada
2 copetes de conyac

Elaboració:
1. En un atuell desfés 175 g de mantega, afegeix-hi el sucre i els rovells d'ou d'un en
un i, després, la ratlladura d'una llimona.
2. Escalda les ametlles i pela-les, en separes 60 g i la resta les talles a trossets i les
poses a daurar al forn. Quan ja estiguin daurades, les trinxes.
3. Afegeix a la pasta una copeta de conyac i remeneu-la bé; barreja la farina amb el
llevat i aboca-la-hi, sense deixar de remenar. Després afegeix-hi les clares d'ou a punt
de neu, les ametlles i les panses. Dins de la pasta hi has de posar una petita figureta de
porcellana i una fava.
4. Unta un motlle de corona amb mantega i empolvora'l amb farina. Amb
aquesta pasta omple el motlle i al damunt hi poses les ametlles crues i ho espargeixes tot
amb sucre. Després, posa el motlle al forn uns 20 minuts. Les ametlles i els trossets
de confitura és millor posar-los a mitja cocció.
5. Treu la pasta del motlle i deixa-la refredar. Per damunt la pots ruixar amb
almívar.
Almívar:
En un pot posa 100 g de sucre, sis cullerades d'aigua i unes gotes de suc de llimona.
Posa-ho al foc i remena-ho sovint.

Crema de Llimona
Ingredients per 4 racions:
100 ml de suc de llimona (3 o 4 llimones)
2 ous
125 grams de sucre blanc
25 grams de farina de blat de moro
(Maizena)
1/2 litre d'aigua mineral
Elaboració:
En un cassó escalfem l'aigua amb el sucre i la pell
d'una llimona fins que arrenqui el bull.
En un bol barregem amb una batedora de ma els ous,
amb el suc de la llimona i la Maizena fins que no
quedin grumolls. Afegim l'aigua amb sucre - retirant
la pell de la llimona- i ho mesclem tot bé. Aboquem
la barreja en una cassó i la coem, a foc mitjà, fins que
trenqui el bull. La deixem refredar i després la fiquem a
la nevera. Servim la crema ben freda. La podem
acompanyar amb una mica de nata muntada ensucrada
o amb trossos de fruita fresca, inclús amb una mica de
canyella.

