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RAMEN
Farem  un bon brou de carn de pollastre  o llom
de porc  (carn+verdures+iagua+sal+pebre bo
negre) 
 Un cop fet ( ha de bollir una horeta a foc fluix) el
colarem i la carn l' esmicolarem i la reservarem.
Apart tindren un poc de salsa de soja que
afegirem segons  gust al brou per tal
d'aromatitzar-lo. S'ha de tenir en compte que la
salsa de soja es salada)

Un cop trempat el brou i esmicolada la carn, ho
posarem a bullir una altre vegada amb un fideus
xinesos d'arròs i alguna verdureta tallada fina.
També podem posar-hi uns brots de soja uns ous
bullits o uns bolets. 
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SOPA DE POLLASTRE
Amb el brou del ramen ( abans de posar-hi sa
soja) podem fer una sopeta de pollastre (si el brou
és de pollastre) . Per això agafam una olleta i a
dintre hi fondrem 50 grams de mantega i en esser
fosa hi posarem 50 grams de farina i ho deixarem
cuinar un minut. Després damunt el foc anirem
posant , poc a poc, un litre del brou que tenim i ho
anirem  lligant poc a poc ( com fer una beixamel).
Posarem be de sal  i en tenir la crema ligada la
podem acabar amb unes verduretes per sobre
(com a la foto) i amb un poc de carn esmicoladeta 



TARTARE DE
SALMÓ
Salmó ( millor si l'hem congelat 48 hores abans) ,
llimona, ceba tendra, un poc de sal, oli, olives o
alguna cosa envinagrada. També unes tomàtigues
picadetes o una altre verdureta

Piques el salmó ( descongelat  unes hores dins sa
gelera) i el trempes  amb  amb oli, sal i llimona i el
deixes una horeta en fred.

Després prepares ses verdures i ho mescles amb
el salmó.

Pots menjar-lo amb crostons o amb un poc de suc
de tomàtiga trempat.

Per a fer  aquest plat amb aires mexicans has de
preparar : Unes fajitas o tortitas , un pot de mongetes
ja bullides (frijoles) ( a mitg pot te basta , amb la resta
es pot fer hummus de mongetes per exemple). Un poc
de carn picada (150 grams per persona), salsa de
tomàtiga, oli, sal i pebre bo negre.
Per a fer-ho saltejes la carn tremapada dins una pella i
en esser doradeta hi poses les les mongetes ( colades),
l'hi pegues dues remenades suaus i l'hi pots afegir la
salsa de tomàtiga. No ha de quedar massa líquida
l'elaboració. un cop preparada i rectificada  de sabor ja
pots omplir les tortitas. Es pot afegir una picada de
julivert, un poc de cilantre picat, un poc de curri o un
poc de picant si et ve de gust...
Les pots fer de pollastre. menjar-les fredes o calentes i
acompanyar-les amb guacamole, mahonesa o una
amanida ( mira foto)
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FAJITAS DE
MONGETES I
CARN



ESPAGUETI
AMB GAMBES I
TRONQUITOS
DE MAR
Aquest  plat és molt sezill. Prepara una racció
d'espaguettis  bullits, unes gambes pelades, uns
tronquitos de mar, una ceba picada, picadillo d'all
i julivert, sal, oli.

Ara dins una pella salteja la ceba picada amb oli
ben calent i en esser doradeta pots afegir-hi les
gambes i els tronquitos trossejats. Dos minuts de
saltejat i ja pots afegir-hi el picadillo i la pasta.
rectifica de sabor i ja ho pots servir. Pots posar-hi
unes fulles d'alfabaguera ( o pesto)

Per a preparar aquest plat has de tenir a ma: unes
pitreres de pollastre que les tremparàs amb oli , sal i
llimona. Unes verduretes al gust ( xampis, cebetes,
carabassons, etc). I ara  et pots entretenir a muntar
ses broquetes alternant els diversos ingredients

Ara pots acabar-les de vàries maneres: torrades o be
passades per ou batut, farina i galleta i arrebossades

De guarnicó uns patates bullides si les fas fregides o
unes patates fregides si les fas torrades.

També pots fer ses broquetes de peix  ( rap o lluç) , de
gambes i muscles (com ses de sa foto) o sols de
verdura
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BROQUETES
DE POLLASTRE
O PEIX



AMANIDA DE
COGOLLOS I
FORMATGE
BLAU.
Aquesta és una elaboració que es pot acompanyar
amb un peix o una carn torrada. S'amanida la
feràs amb uns cogollos de lletuga, nets i
separades ses fulles i disposades sobre  un plat
com a barquetes. Ara agafes un bocí de formatge
blau i el poses dins un bol i amb una cullera,
espàtula o turmix l'has d'esclafar una mica
afegint.hi un poquet de llet ( una o dues
cullerades). Ha de quedar una salseta cremosa.
Aquets salseta la posarás dins ses "barquetes" i ho
pots regar tot amb oli d'oliva.
també el pots fer amb formatge de cabra i afegir
alguna verdura mes a l'amanida ounes anous.

Aquesta recepta te donarà molt de joc.: S’han de bullir
el ous ficant-los dins aigua freda i contant 10 minuts a
partir de que comenci a bullir. Després els refredes ,
peles i xapes en dos

Treus el vermell i el poses dins un bol amb una o dues
cullerades de mahonesa, ceba o julivert picat, sal i ho
mescles be.

Amb aquesta mescla ompleixes els ous.

Tambe els pots farcir , d’hummus,  guacamole o afegir
a la mescla de vermell i mahonesa un poc de pebre
vermell torrat (de pot)
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OUS FARCITS



ARRÒS AMB
POLLASTRE I 
 CURRI 

 Per a fer aquesta recepta presta molta atenció
que  és ben fàcil: arròs blanc + pollastre tallat a
bocinets i fregit  a part. ara dins una pella poses el
pollastre i  l’hi afegeixes un poc de nata i  un poc
de curri fent salseta.  Després el poses devora
l’arròs blanc,pots estar saltejat apart i llestos. 

Si  l' elaboració anterior era fàcil, aquesta ho és més:  

Arròs blanc bullit ( dins aigua abundant i uns 12
minuts. Després refredat.

Salsa de tomàtiga

Ous fregits

Plàtan fregit. 

Muntat al gust i llestos.
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ARRÒS A LA
CUBANA



GAMBES I
ANGULES A
I'ALL.
 Ingredients per a 2  persones.
200 grs de gambes pelades o 200 grs d'angules (es
venen en  paquets a la zona de envasats o
congelades). 2 dl d'oli d'oliva. 4 dents d'all tallades
a rodanxes. 4 pebres de banyeta (opcional)
2 fulles de Ilorer petites. Sal.
 Elaboració:
 Assaonar el marisc. Dins una pelleta encalentir
I'oli amb I'all, el pebre i el Ilorer. I quan comenci a
fregir, afegir-hi les gambes i les angules .
Deixar coure 2  minuts ( més o manco) i servir
calent i tapat amb un plat. Pots guarnir el plat
amb amanida o hummus o unes patates bollides
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PEIX
ARREBOSSAT
(NUGGETS)

 4 filets de llenguado o un altre peix sense espines 
Sal. 
Llimona 
Farina. 
Pa rallat 
Ous. 
Elaboració
Assaonar el peix i pasar-lo per farina, ou i pa rallat.
Fregir dins abundant oli calent. 
Pots guarnir el plat amb amanida o hummus o
unes patates bollides



SANDWICHES
Algunes idees (10) per elaborar sandwiches
boníssims amb base de pa de motllo

1.- Amb guacamole i gambes bollides
2.- Amb bacon I  formatge.
3.- Pollastre bullit, ensalada i mahonesa
4.- Talladetes fines de llom de porc , picadillo d’all I
julivert I torrat.
5.- D’ous bullits i tonyina.
6.- Amb ous fregits i formatge
7.-Rúcula i bacó torrat
8. Formatge de cabra i confitura de fraules
9. Amb hummus
10.- de tomàtiga i mozarella

Ingredients: 2 tomàtigues grosses, 2 pebres verds,
mitja ceba. Elaboració: Netejar i tallar a daus petits els
pebres i la tomàtiga. Seguidament picarem la ceba i ho
mesclarem tot ben trempat amboli de Sóller, sal i un
poc de vinagre. Podem completar amb unes olives
negres o verdes, uns daus de formatge, unes fulles de
fonoll marí o algun envinagrat, embotits i un poc de pa
per fer muetes..
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TRAMPÓ



OUS AL PLAT A L'ESTIL DE SÓLLER
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PASTA ALS 4
FORMATGES 

Cuinam  la pasta Tallem tots els formatges a daus
i els reservem. En una olleta , posam a escalfar la
nata a foc baix. Quan estigui calenta, hi afegim els
formatges tallats i deixam que es fonguin poc a
poc. Quan la pasta estigui cuita i escorreguda, la
mesclam  bé amb la salsa de formatges. Servim i
decoram amb una mica de pebre negre mòlt i
unes fulletes de julivert. 

Res més fàcil que preparar unes torrades amb oli, sal i
tomàtiga  i uns tallades d'advocat a sobre. Poden dur
tomàtigues xerri, formatge blanc, jamon york, olivetes
o un poc de mel per sobre..
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TORRADES
AMB
ADVOCAT



AMANIDA DE
COUS COUS O
TABULÉ 

Començam amb les hortalisses: netejam, pelam i tallam a
trossos el cogombre, tomàtiga i la ceba. La mida és a gust
de cadascú, A continuació, agafam el julivert i la menta i
els rentam, aixugam be  i picam  bé. La quantitat és
opcional i depèn molt de gust de cada un , ho  mesclam
dins bol . Afegim les panses (opcional ) . Espremem una
llimona mitjana sobre la mescla . Afegim oli i sal a gust.
Preparam el cuscús segons les instruccions del fabricant.
En general, calposar-lo en aigua calenta (no bullint)
durant uns cinc minuts. És important donar-li unes voltes
amb la cullera. Un cop cuit el cuscús, l'afegim al bol i
mesclam be  bé tots els ingredients. Finalment, posam a
la nevera durant al menys una hora abans de servir,
perquè estigui ben fresquet. 

Cou l'arròs en aigua bullint amb sal i un rajolí d'oli
d'oliva. Un cop cuit, Escórre'l i refreda'l amb aigua
freda. Fes una truita francesa d'un  ou, i la talla-la en
tires. Sofregeix lleugerament els xíxols i els trossets de
jamón dolç. A continuació, salta l'arròs, la truita, el 
 jamón i els xixolets durant uns instants a la paella
amb una mica d'oli. Pots afegir-hi gambestes, brots  de
soja i salsa de soja
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ARRÒS XINO



GUARNIGUARNIGUARNI
CIONSCIONSCIONS

Amanida
Patates bullides i trempades

amb sal i oli
xerris saltejats

cous cous
Patates  de luxe ( fregides

amb la pell)
Ciurons saltejats amb bacó

 

 



IDEES
VARIADES

Jo compraria algunes espícies que no caduqen i te
poden donar joc.  Salsa de soja, curri, orenga pols,
mostassa, salsa HP ( que pots usar per a afegir a la
carn torrada qunat la cuines). també podries tenir un
poc d'all i julivert picat dins els congelador ( fas
paquetets petits) i així sempre en tens a ma.

De pa pots comprar pa de motllo, baguette, pa pita,
tortitas mexicanas, tostadas, tot això te dona joc i pots
variar i no sempre menjar el mateix

Si no trobes brochetes pots fer el mateix saltejat tots
dins una pella  

Si un dia no tens sopar pots fer un saltejar amb arros
blanc ses verdures que tenguis i salsa de soja, tipus
wok de verdures
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+ IDEES
Si te sobra pa el pots congelar ( ja tallat)

Si fas brous , fen de damès i així et pot servir per un
altre dia

no posis res calent dins sa nevera

Descongela el dia abans dins sa gelera

No guardis ses coses cuinades ( sense congelar)  més
de 5 dies.

si te descongeles res fer-ho bollir abans de menjar
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COMER ES
NECESARIO,

PERO COCINAR
ES UN ARTE.

ARZAK


