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Febrer 2022

CUINEM LA VIDA

CERDANYOLA
ROCAFONDA

El projecte Cuinem la Vida s'ha dut a terme durant els mesos de
setembre, octubre, novembre i desembre del 2021 a l'Espai Gatassa
(Cerdanyola) i a l'Institut Escola Àngela Bransuela (Rocafonda), amb
sessions de cuina de Marroc, Senegal, República Dominicana, Xina,
Argentina, Gàmbia, Andalusia i Catalunya.
La proposta neix amb l'objectiu d’oferir als participants un espai de
trobada a partir de la cuina, per donar a conèixer aspectes culturals,
socials, trajectòria, històries de vida, etc. de les persones de Mataró
vingudes d’altres punts d'arreu del món i que ara comparteixen
veïnatge. Així, a partir de la interrelació de persones de diferents
orígens, s'ha mirat de fomentar la coneixença mútua i la cohesió
social.
Durant el desenvolupament de les diferents sessions tots els assistents
han participat en l'elaboració del plat de cuina i s'han relacionat entre
sí. Un cop elaborat el plat, al voltant d'una taula, han dialogat, debatut
i compartit les experiències sobre el país d’origen en qüestió.
El cicle Cuinem la Vida s'ha dut a terme amb la col·laboració de la
Fundació Mescladís, entitat que promou la integració social de
persones nouvingudes en tots els àmbits de la vida, i els dona eines
per evitar el risc d’exclusió social.
Projectes com aquest es desenvolupen en el marc dels Plans
d'Actuació Integral de Cerdanyola i de Rocafonda, El Palau,
l'Escorxador, i està emmarcat dins del Programa de comunicació en
positiu i cura dels barris, elaborat en col·laboració amb les entitats del
territori.
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CUINEM LA VIDA

Marroc
Cuinant
amb en
Chaquir
Tajín de xai
PREPARACIÓ:

INGREDIENTS:
• Una cuixa de xai d’1kg

•Saltem la ceba en juliana i la pastanaga a

• 500 g de ceba

rodanxes, segellem el xai i hi agreguem el

• 500 g de pastanaga

brou de carn, una mica d'aigua i ho cuinem.

• 300 g de panses
• 100 g d’ametlles crues

•Després hi afegim les olives, les panses i les

senceres

ametlles i ho cuinem fins que tots els

• 100 g d’olives verdes sense

ingredients estiguin cuits i ho reservem.

pinyol

•Se serveix ben calent en el tagín i es decora
amb coriandre picat per sobre.

• Sal/pebre
• Oli d’oliva verge
• Coriandre
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Marroc
Cuinant
amb en
Chaquir
Tajín de xai
El tagín (en bereber ⵟⴰⵊⵉⵏ tagin, en àrab transcrit freqüentment tajine, seguint, ج ينla
fonètica del francès, és un plat tradicional a la cuina dels països del nord d'Àfrica,
especialment al Marroc, Tunísia i Algèria.
Aquest recipient és un plat de gran diàmetre i, generalment, de poca fondària, fet de
fang cuit, envernissat i dotat d’una característica tapa cònica. Aquesta tapa manté la
calor i el vapor, que es condensa en la part superior i torna a caure sobre els aliments,
durant i després de la cocció, i evita que es ressequin mentre es cuinen. Els ingredients i
el mètode de preparació són els habituals del que s’anomena dieta mediterrània.
Els plats es poden condimentar amb una àmplia varietat d'ingredients salats o dolços,
mel, fruites, fruites seques i espècies. Aquestes espècies, a més a més de les habituals en
la cuina magrebí, acostumen a incloure una barreja que es coneix com a ras-alhanut,
que s’elabora segons una àmplia varietat de receptes.
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Xina
Cuinant amb
en Houliang,
la Susana i
la Paula
INGREDIENTS:

Jiaozi /
Empanades xineses

Per a 26 empanades
200 g de carn de porc
picada
1 gra d’all

PREPARACIÓ:

1 tros de gingebre (de la
Primer piquem o tallem a trossos molt petits la col i
el gra d’all i ratllem el gingebre.
En un bol gran barregem la carn picada, l’all, el
gingebre i la col.

mida del gra d’all, més o
menys)
70 g de col xinesa

Afegim una cullerada sopera de salsa de soja, una

30 g de ceba tendra

culleradeta de vi o mirin i una altre cullerada

(opcional)

d’aigua. Volem obtenir una textura semblant al

Salsa de soja

puré

Vi blanc per cuinar o mirin

per

a

aportar

cremositat

al

farcit

de

l'empanada, no volem que sigui difícil d’agafar o
modelar; si veiem que amb la salsa de soja i el vi ja
té una textura de puré no hi afegim aigua.
Un cop està fet el farcit, comencem a embolicar

Aigua
1 paquet de massa per a
empanades xineses

aquestes delicioses jiaozi!

(preparades, tallades i

Agafem un full de massa d'empanada i hi passem

envasades en el

una mica d’aigua per les vores. Aquesta aigua

supermercat xinès)

serveix com a cola perquè s’enganxin les parets de
l'empanada i poder donar-li forma.
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Xina
Cuinant amb
en Houliang,
la Susana i
la Paula

Jiaozi /
Empanades xineses
Amb una cullereta agafem una mica de farcit i el situem al mig del full de massa de
manera que quedin les quatre vores lliures i netes.
Dobleguem per la meitat i premem pel mig perquè quedi segellat. Després anem fent
plecs cap al centre. Comencem per un costat i fem 3 plecs que mirin cap al centre i
premem la part final perquè quedi segellada. Fem el mateix a l’altre lateral en sentit
contrari perquè tots quedin orientats cap al centre i segellada la part final. Un cop
llestes passem a cuinar-les.
Agafem una paella fonda, amb un raig d’oli i hi anem posant les empanades de
manera que no s’apilonin, hi afegim mig got d’aigua, que cobreixi només un dit sobre
la base de les empanades.
Posem la tapa de la paella i cuinem a foc mig fins que l’aigua s’evapori del tot. Si volem
les empanades una mica més torrades o daurades les deixem una mica més a la paella
quan s’hagi evaporat l’aigua fins al punt que ens agradi, sense deixar que es cremin.
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Xina
Cuinant amb
en Houliang,
la Susana i
la Paula

Orada a l’estil de
Shanghai
PREPARACIÓ:

INGREDIENTS:
Una ració per compartir
1 orada sencera
1 gra d’all

Piquem l’all i ratllem el gingebre.

1 tros de gingebre (de la

En una paella gran i fonda, amb tapa, preparem

mida del gra d’all, més o

primer una mica l'orada, de manera que quedi

menys)

segellada al foc i una mica cuinada per fora amb la
pell torradeta.
Traiem l'orada i la deixem apartada en un plat per

30 g de ceba tendra
(opcional)

fer-la servir després.

Salsa de soja

A la mateixa paella hi posem un raig d’oli d’oliva i

Aigua

hi saltem el gingebre i l’all picat.

Sucre

En un recipient de 250 ml a part, barregem mig got
de salsa de soja i mig d’aigua, hi afegim una
culleradeta de sucre i remenem.
A la paella hi afegim l'orada ben posada al centre
amb l’oli, el gingebre i l’all. Hi aboquem el got de
salsa de soja i aigua, de manera que quedi com un
peix amb salsa. Tapem la paella i deixem cuinar el
peix a foc mig.
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Xina
Cuinant amb
en Houliang,
la Susana i
la Paula

Orada a l’estil de
Shanghai
Com que el peix estava segellat prèviament al foc, el deixem cuinar uns 5 minuts
més perquè caramel·litzi la salsa i s’acabi de fer del tot.
Després de 5 minuts el girem assegurant-nos que segueixi cobert de salsa i el
cuinem 3-5 minuts més.
Si veiem que la salsa està espessint i s’evapora massa aboquem més salsa de soja i
aigua, sempre a parts iguals.
Quan el peix estigui fet del tot, posem l'orada al centre d’un plat, hi aboquem el
que quedi de salsa i hi afegim una mica de ceba tendra per sobre com a decoració
(opcional).
Per consumir aquest plat tallem l'orada pel centre, i separem i retirem l’espina.
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Xina
Cuinant amb
en Houliang,
la Susana i
la Paula

Chow Mien /
Tallarines xineses

INGREDIENTS:
Per a aproximadament 4
persones

Aquesta recepta és perfecta per utilitzar tots els
ingredients que tinguis a la nevera i servir un deliciós

2 pits de pollastre

plat de sobres!

200 g de fideus d’ou

PREPARACIÓ:

deshidratats
Un tros de gingebre fresc,

Preparem les tallarines, les bullim al dente i les

quantitat similar a un gra

apartem en un bol, després de passar-les per un

d’all

colador, on afegirem 2 cullerades soperes de salsa

1 ceba tendra

de soja.

1 ceba

Barregem remenant amb les mans perquè els
fideus agafin una mica de sabor.

1 pebrot vermell
1 pebrot verd
2 o 3 cullerades soperes de

Tallem i piquem l’all, el gingebre, la ceba i els

salsa de soja, al gust, per

pebrots. Tallem els pits de pollastre a tires.

salar el saltat al final.

En una paella fonda i gran escalfem un raig d’oli

Una mica d’oli de sèsam

d’oliva i hi cuinem el pollastre a la planxa.
Opcionalment podem afegir-hi sal i pebre i un raig
de salsa de soja.
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Xina
Cuinant amb
en Houliang,
la Susana i
la Paula

Chow Mien /
Tallarines xineses
Un cop el pollastre estigui fet, hi afegim la ceba, l’all, el gingebre, els pebrots, dues
cullerades soperes de salsa de soja i, si en tenim, una cullerada d’oli de sèsam. Ho
saltem tot a foc fort durant 2-3 minuts sense deixar que el pollastre es cremi.
Quan ja tinguem les verdures cuites i ens hem assegurat que el pollastre no estigui
cru per dins, hi afegim les tallarines i remenem tot el conjunt.
Anem tastant de sabor i si veiem massa que és massa salat, hi afegim una
culleradeta de sucre i una mica d’aigua per suavitzar. Si veiem que li falta gust, hi
afegim una mica més de salsa de soja.
Si es vol, es pot fer amb vedella en lloc de pollastre i canviar les verdures per
pastanagues, xampinyons, altres bolets, col xinesa i/o carbassó.
Per a la presentació del plat també s’hi poden afegir llavors de sèsam i/o ceba
tendra.
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Argentina
Cuinant amb
en Martín

INGREDIENTS:

Empanades
Aquesta

recepta

és

perfecta

Per a 36 empanades
per

utilitzar

tots

els

ingredients que tinguis a la nevera i servir un deliciós plat
de sobres!
PREPARACIÓ DE LA MASSA:
Primer preparem els ingredients secs i després hi anem

Per a la massa (en cas que no la
comprem ja feta)
850 g de farina blanca
3 cc de sal
200 g de mantega

afegint els líquids.

3 ous

Hem d’aconseguir una massa uniforme, que no

450 ml de llet

s’enganxi i sigui elàstica.
Emboliquem la massa amb film i la deixem reposar
mitja hora a la nevera.
PREPARACIÓ DEL FARCIT:
Rostim la carn sencera, salpebrada, amb una mica d’oli
i tapada amb paper d’alumini, una hora a 170 graus fins
que estigui tendra. Deixem refredar, traiem el greix i
tallem la carn a trossos no gaire grossos (aquests dos
passos es poden simplificar utilitzant carn picada).

Per al farcit
1,5 kg de sofregit de ceba
1,2 kg de sofregit de tomàquet
2,5 kg de carn de vedella en cru
(també podem optar per carn
picada, que serà més ràpid)
25 g de Maizena
2 pebrots vermells

Unim la ceba, el tomàquet i els pebrots sofregits amb

4 ous durs

la carn. Ho escalfem tot,lliguem el brou amb Maizena i

Es pot utilitzar raïm, panses i/o

hi incorporem espècies (la maizena es pot substituir

olives

per patates o ou cru que unifiqui la massa).

Orenga, comí, pebre vermell

L’ou dur s’hi incorpora en el moment de fer el plec de

dolç, pebre vermell picant, sal i

les empanades; les poden coure al forn o fregir-les.

pebre
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Argentina
Cuinant amb
en Martín

Pastel de papa
El pastel de papa (o pastel de carne, com n’hi diuen a

INGREDIENTS:
1 kg de patates

l’Uruguai) és un plat que consisteix en una capa de patates

1/2 kg de carn picada de

sobre una capa de carn picada assaonada, amb o sense

vedella

una base de patata a sota (Nosaltres el vam fer de dues

1 ceba

capes, la carn a baix i les patates, a sobre). És un plat

1/2 pebrot morro de bou

provinent de les migracions europees a l’Amèrica del Sud.
Està basat en el plat d’origen britànic cottage pie, la

2 grans d’all

traducció del qual és pastís de ranxo.

1 pastilla de brou

PREPARACIÓ:

Pebre vermell

Tallar les patates en daus i posar-les a bullir amb sal.
Picar la ceba, l’all i el pebrot morro de bou.
Escalfar l’all en una olla o paella i sofregir-hi la ceba, el pebrot

All en pols
25 g de llard
1 raig de llet

i els alls.

Nou moscada

Quan la ceba estigui transparent afegir-hi la carn i sofregir-la

Formatge per gratinar

mentre es desfà amb una cullera.

Oli

Salpebrar, afegir-hi una pastilla de brou, l’all en pols, el pebre
vermell i coure la carn durant 15 minuts.

Sal

Un cop les patates estiguin bullides fer, en calent, un puré

Pebre

amb el llard i la llet. Salpebrar.
Posar en una safata per al forn una base de carn (esperar que
sigui tèbia) i col·locar, a sobre, una capa de puré. Per
distribuir-lo es mulla la cullera amb aigua freda.
Posar el forn fort o gratinar uns 15-20 min. O fins que la part
de dalt quedi cruixent.
Al farcit de carn, s’hi pot afegir un ou picat, olives verdes
picades o panses.
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Senegal
Cuinant amb
la Mbassa

Thiebau yapp guinar
vermicelles
Preparem un dels plats familiars senegalesos per

INGREDIENTS:
21 peces de pit de pollastre
3 kg de vedella a trossets
2 kg de salsitxes de vedella o
pollastre (no, de porc)
4 kg d’arròs

excel·lència i que és també un plat per a festes,

1 kg de fideus fins

casaments o altres celebracions.

3 kg de cebes
3 pebrots vermells, 3 de verds

PREPARACIÓ:

i 3 de grocs

Barreja les espècies: triturar la cabeça d’all

1 manat de cebes tendres

amb pebre negre, julivert, una pastilla de brou

3 pots de la marca Bonduelle

i els pebrots (vermells, verds i grocs).
Cocció del plat: en una enciamera, assaonar la
carn i el pollastre afegint-hi la meitat de les
esècies. Escalfar 3 cullerades soperes d’oli
vegetal en una cassola. Fregir-hi la carn i el

de pèsols i pastanagues
3 cabeça d’all
1 pot d’olives verdes sense
pinyols
1 pot d’olives negres sense
pinyol
1 pot de cebes tendres petites

pollastre amb la mostassa, la ceba i 2 fulles de

en vinagre

llorer. Deixar coure 5 minuts. Quan estigui

1 pot de mostassa de Dijon

cuit, retirar la carn i el pollastre. A la salsa que

marca Maille

queda a la cassola s’hi afegeix l'arròs (que

4 pastilles de brou Jumbo

haurem netejat abans) i l’altra meitat de la
barreja d'espècies.
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Senegal
Cuinant amb
la Mbassa

Thiebau yapp guinar
vermicelles
Es cou l’arròs en la seva salsa, 2 minuts i després s’hi afegeixen els fideus i la
pastanaga i el nap tallats a la brunesa). Girar tan sovint com es pugui perquè no
es cremi res. En una paella amb molt poc oli es brasegen les salsitxes i s’aparten.
Salsa de ceba: en una paella amb una mica d’oli vegetal hi afegim la ceba tallada
en bresa petita. Fregir la ceba afegint-hi cúrcuma, vinagre, all, pebre i una pastilla
de brou. Barrejar-ho bé. Es deixa coure 3 minuts. Després es mira si la ceba està
ben cuita; si no, s'hi afegeix una mica d’aigua perquè es faci. S'hi afegeixen les
olives i les cebes tendres en vinagre, es barreja bé i es deixa coure 5 minuts.
Presentació de plat: primer l’arròs, segon, la carn i el pollastre al mig, després la
salsa de ceba per sobre i al final les salsitxes brasejades, els pebrots tallats de
forma decorativa i el blat de moro (opcional)
I, si veus a algun transeünt, no dubtis a convidar-lo, com és costum al Senegal!
Teranga, i bon apetit!
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República
Dominicana
Cuinant amb
la Lila
INGREDIENTS:

Sancocho

1 pollastre mitjà tallat a

La procedència d’aquest plat és d’origen canari.
Va ser portat fins a la illa per les primeres
migracions de l'arxipèlag espanyol. Amb el
temps, es van anar adaptant ingredients a la
recepta com la iuca, el nyam, la iàutia i el plàtan.

trossos
1 costella de porc
1/2 kg de carn picada
1/2 kg de iuca
1 plàtan verd gros
1 nyam

La popularitat del sancocho va ser tal que es va

1 iàutia (arrel comestible

estendre pels països propers com és el cas de

semblant al nyam)

Cuba, Colòmbia i Veneçuela, entre altres. Això sí,

1/4 de carbassa moscada

independentment

pelada

del

seu

origen,

per

als

dominicans és un plat vinculat a les seves

1 panotxa de blat de moro

emocions i història i que comporta sentiments i

1 pebrot verd picat

nostàlgia així que se’n parla.
PREPARACIÓ:
En una olla gran amb duess cullerades i mitja
d’oli, hi posem la carn tota junta perquè
s'estovi una mica i es dauri. Llavors hi afegim 2
cullerades de sucre. Removem suaument

1/2 manat de julivert
2 cebes vermelles petites
picades
2 grans d’alls picats
3 fulles de coriandre ample
Brou de carn
2 cullerades de vinagre
1 cullerada de salsa anglesa

perquè es vagi fent la carn. Hi afegim l’all, la

2 cullerades de sucre

ceba i els pebrots, tot picat. Continuem

1 patata grossa pelada

remenant.

(opcional)
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República
Dominicana
Cuinant amb
la Lila

Sancocho
Pelem i tallem la iàutia, el nyam i la iuca i els afegim a tot l’anterior, també, el
brou. Ho assaonem i ho deixem coure durant 40 minuts, aproximadament.
Removem per barrejar bé els ingredients i tapem l’olla.
Després que hagi passat aquest temps, hi afegim la panotxa de blat de moro
tallada a trossos, la salsa anglesa i el julivert i remenem per integrar els nous
ingredients. El blat de moro es farà en 10 minuts, més o menys.
Quan hagi passat aquest temps, afegim un raig de vinagre al sancocho i deixem
que es continuï coent..
Ratllem el plàtan i l’amassem amb les mans. Hi afegim una mica d’aigua perquè
sigui més fàcil de manejar i s’amassi millor. En formarem unes boletes i les
afegirem al guisat. Remenem amb compte.
Hi afegim un raig de vinagre i apaguem el foc.
Servim el sancocho: col·loquem les boletes de plàtan i el blat de moro a la base
del plat. Després hi afegim la carn.
Opcionalment hi podem afegir patata, al guisat.
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Gàmbia
Cuinant amb
en Baba

Mafe
El mafe és un dels plats més coneguts de tota
la zona oest de l’Àfrica i es tracta d’un guisat

INGREDIENTS:
Un o dos pollastres tallats a
trossos petits o l’equivalent

de pollastre amb cacauets, lleugerament

en vedella

especiat. És un plat que omple bastant, per la

1 litre de brou de pollastre

qual cosa no se n’ ha de servir gaire ja que pot

1/2 kg d’arròs

resultar molt pesat.
El plat es va originar amb la gent mandinga i

2 patates dolces
3 tomàquets, 2 pastanagues i
1 pebrot (tot tallat a daus)
2 cebes picades fines

bàmbara de Mali. El nom propi per l'idioma

1 all picat

mandinga es domodah o tigadegena en

1 albergínia

bàmbara. És el plat preferit de diferents ètnies

1 llauna de blat de moro en

del Senegal i Gàmbia. Amb l’enorme expansió
del cultiu de cacauet durant el període
colonial, el mafe també s’ha convertit en un

conserva
1 tassa de cafè de mantega de
cacauet
Mitja cullerada de gingebre

plat popular a l’Àfrica occidental i fins i tot

molt

fora de l'Àfrica occidental, com al Camerun.

Oli de cacauet o d’oliva
Una mica de farigola
Sal i pebre
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Gàmbia
Cuinant amb
en Baba

Mafe
PREPARACIÓ:
Començarem coent les patates i les pastanagues al vapor fins que
comencin a quedar toves. Per altra banda, en una olla gran, sofregirem el
pollastre en oli calent fins que es dauri. Hi afegirem la sal i el pebre i
després abaixarem el foc. Hi tirarem una tassa de brou de pollastre i ho
deixarem coure a foc lent.
En una paella sofregirem els tomàquets, les cebes, l’all i el pebrot amb
oli molt calent. Hi afegirem les espècies, l'albergínia i el blat de moro. Ho
deixarem una mica perquè es barregin bé els sabors i hi afegirem la
mantega de cacauet i la resta de brou de pollastre. Ho deixarem fins que
guanyi consistència.
Quan la salsa estigui llesta ho afegirem tot a l’ olla amb el pollastre i ho
deixarem coure a foc lent durant 20 o 30 minuts, remenant amb
freqüència i ja estarà llest per servir.
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Andalusia
Cuinant amb
en Pedro
Barroso
Salmorejo o porra de
Rafael Soriano i Pachón

INGREDIENTS:

PREPARACIÓ:
En el recipient de la batedora o en un bol introduïm els

1 kg de tomàquets

tomàquets tallats a trossos i el pa també una mica picat

madurs o en conserva

per facilitar-ne la trituració. Hi afegim una mica de sal i l’all
sense el germen i ho triturem bé. Hi anem posantoli sense

200 g de pa assentat o

deixar de batre. S’hi poden picar uns trossets de poma i

de màquina (millor

taronja (opcional).

que tingui un dia o

Hi afegim un rajolí d’oli a la superfície en el moment de

dos)

servir. El vinagre de xerès és opcional, segons els nostres

1 gra d’all

gustos.

vinagre de xerès

Sopa freda que té diverses variants. Els salmorejos més

(opcional), sal al gust

coneguts són el cordovès i la porra antequerana, que es

Pernil salat, ou dur

diferencien per la seva espessor. L’antequerana és més
cremosa i té l’ opció de portar tonyina en lloc de pernil.
La porra és la base del gaspatxo, hi afegim un pebrot verd,
una mica de vinagre i aigua freda (cogombre, ceba i ou dur
opcionals)

i

tindrem

un

gaspatxo,

amb

l’opció

de

personalitzar-lo a la nostra manera i gust.
L’únic que m’agrada més que parlar de menjar és menjar.
(John Walters)

18

CERDANYOLA
ROCAFONDA

CUINEM LA VIDA

Andalusia
Cuinant amb
en Pedro
Barroso
Tortitas de camarones
PREPARACIÓ:

INGREDIENTS:

Piquem molt finament la ceba i el julivert i

1 ceba (ceba tendra)

ho posem en un bol amb les farines i la sal,

100 g de farina de blat

ho barregem bé.

100 g de farina de cigró
150 g de gambetes (si no

Hi afegim l'aigua necessària per obtenir

en trobem de fresques

una massa compacta, però no espessa.

poden ser congelades o
cuites)

Posem oli en una paella i, a temperatura

Una mica de sal (al gust),

mitjana, amb l’ajuda d’una cullera, hi

julivert, aigua ben freda

aniremposant la massa i la fregirem un

(també podem posar-hi

minut per cada costat.

una mica d’aigua amb
gas)

Ho servirem calent i cruixent.

Oli suficient per fregir les
tortitas.
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CERDANYOLA
ROCAFONDA

CUINEM LA VIDA

Catalunya
Cuinant amb
la Nuri i la
Rosa
Pollastre rostit
INGREDIENTS:
PREPARACIÓ:
Oli de gira-sol
En una cassola amb una mica d’oli s’hi

1 pollastre de pagès

posen els caps d’all, la canyella i el

1 caixeta de safrà

pollastre salpebrat.

4 cebes
3 caps d’all

Tot alhora, a foc lent.

2 branquetes de
canyella

Un cop rostit el pollastre, s’hi afegeix

Vi ranci

una

Sal

mica

de

vi

ranci

i

el

safrà.

Finalment s’hi afegeix una mica de

Brou de pollastre

brou perquè no s’agafi.
Un plat bo i senzill!
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CUINEM LA VIDA

CERDANYOLA
ROCAFONDA

Catalunya
Cuinant amb
la Nuri i la
Rosa
Conill amb samfaina
PREPARACIÓ:
Tallem el conill a trossos petits, el salpebrem i el
fregim amb oli en una paella. Un cop tenim els
trossos fregits, els reservem en un plat.

INGREDIENTS:
1 conill tendre
Tomàquet
Ceba

Colem l’oli del conill i el posem en una cassola de
terra. Tallem la ceba en forma de lluna ben fina i la
fregim fins que comenci a enrossir una mica.

Pebrot verd
Pebrot vermell
Albergínia

Llavors, hi posem els pebrots, verd i vermell, tallats

Pebre negre

ben petits, i fem igual amb l'albergínia. També hi

Oli i sal

afegim la sal, un pols de sucre i una mica d’aigua,
tal com convingui.

Pebre

Quan hagi fet un tomb, hi posem el conill i el
deixem coure una estona fins que estigui tou.
Aquest plat pot fer-se d’un dia per l’altre; tinguem
en compte que quan es torna a escalfar és
aconsellable afegir-hi una mica d’aigua perquè no
s’enganxi a la cassola.
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