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MOLINS DE REI
GASTRONÒMIQUES
X  J O R N A D E S
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MOLINS DE REI
GASTRONÒMIQUES
X  J O R N A D E S

del 19 al 26 de setembre de 2014

a la Sala Punt de Comerç

“Molins de Rei Centre de Comerç”

al Mercat Municipal

ENTRADA LLIURE



Molins de Rei és un referent de l’oferta gastronòmica de la comarca. Així 
doncs, dins del marc de la Festa Major de la vila, i per desè any consecutiu, 
s’organitzen les Jornades Gastronòmiques a la Sala Punt de Comerç del 
Mercat Municipal, que pretenen posar en valor la nostra gastronomia i 
promocionar la millor cuina i els productes de la zona. 
Aquestes jornades, de les quals celebrem que ja en són deu, marquen una 
etapa a la vila en la promoció dels establiments de restauració. Creiem que 
són la millor manera de conèixer, tastar i gaudir de la gastronomia del territori, 
gràcies també a la col·laboració dels cuiners i restauradors professionals que 
expliquen i elaboren un plat en directe que es marida amb cava de diferents 
bodegues de la mà de diferents enòlegs. A més, es promociona i difon el 
comerç local de la vila.
En aquestes pàgines teniu les receptes a la vostra disposició per poder cuinar 
els plats que es degustaran i maridaran durant les Jornades, i la guia dels 
restauradors i comerços que hi participen.
Després del gran èxit de la passada edició, també volem continuar amb la 
participació dels diferents bloguers gastronòmics que parlaran a les xarxes 
socials sobre què es cuina, com es cuina i sobre tot el que passa a la Sala 
Punt de Comerç del Mercat Municipal. 
A més a més, amb les Jornades Gastronòmiques es posa de manifest 
l’exponent per excel·lència del treball en conjunt de tots i cada un dels sectors 
econòmics implicats: el comerç i la restauració, amb la Unió de Botiguers al 
capdavant; el Mercat Municipal, exponent del menjar fresc, sa i de qualitat; 
el Gremi d’Hosteleria, aglutinador del sector, i l’Ajuntament de Molins de Rei, 
que fa una aposta clara pel turisme. És, doncs, un treball realitzat colze a 
colze que fem tots junts per consolidar les Jornades Gastronòmiques com un 
esdeveniment molt esperat entre molinencs i visitants.
Des d’aquí volem agrair l’esforç de tots els comerços i restauradors per poder 
fer realitat aquestes jornades i invitar-vos a tots a gaudir durant aquests dies 
de les excel·lents receptes dels cuiners i dels maridatges fets pels enòlegs.
Gaudiu, doncs, de les receptes i no us perdeu les demostracions en directe a 
l’aula de cuina de la Sala Punt de Comerç del Mercat Municipal.

Moltes gràcies!

Us hi esperem!

MOLINS DE REI
GASTRONÒMIQUES
XX  J O R N A D E S

En els actes d’inauguració i cloenda de les Jornades comptarem 
amb la presència de l’alcalde, Sr. Joan Ramon Casals i Mata; 
la regidora de Turisme, Sra. Carme Madorell i Colomina; 
el president de la Unió de Botiguers de Molins de Rei,
Sr. Jordi Vilaprinyó i Parellada; el president de l’Associació de 
Venedors del Mercat Municipal, Sr. Óscar Romero i Masdeu, i 
del gerent del Gremi d’Hosteleria i Turisme del Baix Llobregat 
Centre Nord, Sr. Francisco Mozo.

DIVENDRES 19 DE SETEMBRE
18:00

20:00

EL FUMET CÀTERING

INAUGURACIÓ

DIVENDRES 26 DE SETEMBRE
18:00

RESTAURANT LA PENI
CLOENDA

PASTISSERIA CARDONA

18:00

20:00

CARNISSERIA DAVID

FOGONS I SENSACIONS

DILLUNS 22 DE SETEMBRE

18:00

20:00

RESTAURANT MATENOAL

CAL MANYET

DIMARTS 23 DE SETEMBRE

18:00

20:00

RESTAURANT SAMARANCH PARK

RESTAURANT EL TAST

DIMECRES 24 DE SETEMBRE

18:00 FORN I PASTISSERIA ARENAS MOLINS
DIJOUS 25 DE SETEMBRE

GASTRONÒMIQUES
X  J O R N A D E S

2014HORARIS



EL FUMET CÀTERING
C/ Miquel Tort, 2 · 08750 Molins de Rei · TEL. 669 632 205 (JORDI)
C/e: elfumet@elfumet.com · www.elfumet.com

ARRÒS I PEIX A LA CASSOLA
ELABORACIÓ:
En una olla posem 4 litres d’aigua d’ampolla, la ceba, la 
pastanaga, el porro, l’api, la fulla de llorer, les galeres, el peix 
de roca, la nyora i sal, i ho tindrem bullint en foc mig, durant 
25 minuts. Després, ho colem i reservem. La nyora, la pelarem i 
l’afegirem a la picada.

Per una altra banda, posem oli en una cassola i hi afegim les 
gambes i els escamarlans, que fem volta i volta i reservem.

En aquest mateix oli hi posem ½ ceba tallada petita i la fem a foc 
lent durant 45 minuts, que es vagi enrossint. Passat aquest temps, 
hi afegim el pebrot verd i el vermell pelat i tallat petit. Rentem la 
sípia i n’hi incorporem la melsa; a continuació, la copeta de vi 
blanc i ho deixem 30 minuts més, fi ns que queda d’un color fosc. 
Llavors hi afegim la sípia tallada a daus. Passats uns 20 minuts, hi 
afegim l’arròs i deixem que quedi ben integrat amb el sofregit.

Finalment, hi incorporem el fumet i ho deixem que es faci tot 18 
minuts. A mitja cocció hi afegim la picada, que farem amb un gra 
d’all i la nyora que teníem reservada del fumet. Dos minuts abans 
d’apagar el foc, hi incorporem les gambes, els escamarlans, els 
musclos i també les cloïsses, que haurem obert prèviament. Per 
acabar, rectifi carem de sal.

XX JORNADES GASTRONÒMIQUES MOLINS DE REI

INGREDIENTS (Per a 4 Persones):
1 sípia bruta 
4 gambes
4 escamarlans 
100 g de cloïsses 
200 g de musclos 
450 g d’arròs bomba 
1 got de vi blanc 
Sal 
Oli d’oliva verge 

Per al sofregit:
1 ceba 
1 pebrot vermell
1 pebrot verd 

Per a la picada:
1 gra d’ all
La nyora del fumet

Per al fumet:
400 g de galeres
600 g de peix de roca
1 ceba 
1 pastanaga 
1 porro
1 brot d’api
1 fulla de llorer 
1 nyora

Maridatge:
Juvé y Camps
Vi Rosat Aurora 2013



PASTISSERIA CARDONA
C/ Rafael Casanova, 50 · 08750 Molins de Rei · TEL. 93 680 48 12
C/e: info@pastisseriacardona.com · www.pastisseriacardona.com

ELABORACIÓ:
Poseu els fulls de gelatina en remull amb el suc de 
mandarina.
Escalfeu (poc) fi ns que quedi tot líquid.
Escaldeu els rovells amb l’almívar i munteu-ho tot. 
Barregeu els rovells, els fulls de gelatina i el suc de 
mandarina.
Barregeu la nata muntada.
Munteu les clares amb el sucre i afegiu-les a la resta.
Poseu-ho en motlles i al congelador.
Un cop fred, cobriu-ho amb gelatina de mandarina i 
decoreu-ho al gust.

MOUSSE DE MANDARINA

XX JORNADES GASTRONÒMIQUES MOLINS DE REI

INGREDIENTS:
330 g de suc de mandarina 
350 g de rovells d’ou
350 g d’almívar 
2 Kg de nata muntada
20 fulles de gelatina 
500 g de clares d’ou
400 g de sucre 

Maridatge:
Juvé y Camps
Cava Brut Reserva Essential



CARNISSERIA DAVID
Mercat Municipal Molins de Rei, Parades 29, 32 lateral
TEL. 93 680 17 04 · C/e: carnsdavid@hotmail.com

CARPACCIO DE ROSBIF AMB 
AMANIDA DE LLENTIES “CAVIAR”
ELABORACIÓ:
Salpebrem la carn i la daurem dins una cassola amb l’oli 
ben calent. Quan estigui ben rosat, hi afegim 1 got de vi de 
cuina i deixem reduir-ne l’alcohol. Un cop reduït, fi quem la 
cassola dins el forn, escalfat prèviament a 180º, durant 20 
minuts. Retirem la cassola del forn i tallem la carn ben fi na, 
que deixarem reposar. Guardarem el suc que quedi dins de 
la cassola.
Per a l’amanida, traurem el suc de les llenties i les posarem a 
dins d’un bol; a més, hi afegirem la ceba tallada ben petita 
i la taronja tallada a dauets. Per a la vinagreta utilitzarem 
l’oli amb el vinagre i una cullerada de mostassa, tot ben 
remenat, i la utilitzarem per amanir. Ara ja podem disposar 
el plat al gust i tirar-hi per sobre una mica del suc del rostit 
del rosbif, que haurem guardat prèviament.

XX JORNADES GASTRONÒMIQUES MOLINS DE REI

INGREDIENTS (Per a 4 Persones):
1 peça de vedella per a 
rosbif d’1 Kg
Sal
Pebre
Oli d’oliva 
Vi de cuina “El gusto”
1 pot de llenties “caviar”
½ taronja
½ ceba
Vinagre de Mòdena 
Mostassa

Maridatge:
Juvé y Camps
Cava Brut Rosé Pinot Noir



FOGONS I SENSACIONS
C/ Major, 103 - 08750 Molins de Rei · TEL. 680 409 464
C/e: encarmm@hotmail.es

CCOONNIILLLLLLLL CCCOOOONNFFFIIITTTAAATTT AAA LLEESS HHEERRRRBBBBBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMBBBBB 
CCEEBBAA  CCCAAARRRAAAMMMEEELLLIIITTZZAAADDDAA,, SSAAALLLSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEE
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ELABORACIÓ:
Hi ha dues maneres de fer el confi t: al foc o al forn.
Tant si ho feu d’una manera com de l’altra, la cocció és lenta i suau.
Poseu en un pot, que sigui alt i estret, el conill tallat a trossos mitjans; poseu-hi 
també les herbes aromàtiques i els alls, i ompliu-lo d’oli fi ns que cobreixi tot el 
conill.
Si el coeu al forn, escalfeu-lo a 90ºC, per baix, i deixeu-lo coure fi ns que la carn 
se separi de l’os sense cap esforç.
Si el feu al foc, poseu el pot en el foc més fl uix i coeu-lo fi ns que l’os se separi 
de la carn amb facilitat. L’oli ha de bullir, com si fos aigua.
Reserveu-lo dintre de l’oli.
En una cassoleta petita, poseu l’oli i la ceba tallada a daus i sofregiu-la.
Poseu una mica d’aigua en un pot per batre, fi queu-hi tots els ingredients de la 
picada i la presa de xocolata, a trossets petits, ho tritureu.
Quan la ceba estigui cuita, tireu-li el conyac, deixeu-ho reduir, afegiu-hi la 
picada i deixeu-ho coure, perquè s’integri tot.
Coleu la salsa pel xinès i reserveu-la.
Escorreu bé les olives, tritureu-les fi ns que quedi una pasta fi na, com una 
olivada.
En un bol, poseu les farines i les olives. Fiqueu-hi una mica d’oli i remeneu-ho 
tot. Farà com uns grumolls. Afegiu-hi una mica d’aigua calenta, no gaire, i 
amasseu-ho. Ha de quedar una massa fi na, però no tova.
Talleu un tros de paper de cuina, poseu-hi la massa a sobre i talleu-ne un altre 
tros de la mateixa mida. Estireu la massa amb el corró i feu una planxa prima, 
de 2 mm. Després marqueu tires primes, de la mida que més us agradin, però 
no gaire llargues. Poseu la planxa al congelador durant una hora.
Per coure les tires, les podeu daurar al forn o fregir-les a la paella.
No cal descongelar.
Serviu el conill amb una base de ceba, una mica de salsa i uns bastonets.
La resta de la salsa, la poseu en una salsera.

XX JORNADES GASTRONÒMIQUES MOLINS DE REI

Maridatge:
Torres
Habitat Negre

INGREDIENTS (Per a 4 Persones):
CONFIT DE CONILL:
1 conill
2 o 3 litres d’oli d’oliva o de 
gira-sol
Romaní
Farigola
Alls
Grans de pebre

CEBA CARAMELITZADA:
3 cebes grosses
Oli
Sucre (blanc o morè)
Sal

Peleu i talleu la ceba a juliana. 
Poseu oli en una paella, abaixeu el 
foc, poseu la ceba amb una mica 
de sal i coeu-la a foc lent. Quan 
la ceba estigui cuita, tireu-hi una 
cullerada sopera de sucre. Deixeu 
que agafi  una mica de color i que 
el sucre es desfaci. Reserveu-la.

SALSA DE XOCOLATA:
1 ceba
1 presa de xocolata petita
Conyac
Picada (pinyons, ametlles, 
avellanes, 1 galeta maria)
Oli del confi t 

BASTONETS D’OLIVES:
50 g d’olives verdes sense os
100 g de farina de blat de moro
1 cullerada sopera de farina 
Sal 
Oli d’oliva
Aigua calenta



RESTAURANT MATENOAL
C/ Doctor Barraquer, 4 (antic Castell Ciuró) 08750 MOLINS DE REI
TEL. 93 680 19 45 – 661 915 249 · C/e: matenonu@hotmail.com

ELABORACIÓ:
En una cassola posem oli i la ceba a sofregir fi ns que quedi daurada. Hi 
afegim els alls tendres i els sofregim fi ns que agafi n color. Un cop fet, hi 
posem els calamarsets (tallats a trossets petits), ho continuem remenant 
i tot seguit hi afegim el vi blanc i el deixem reduir (sempre remenant). 
A continuació hi posem l’arròs, mentre remenem amb una espàtula 
de fusta, i quan l’arròs comença a agafar un color més transparent, hi 
afegim un cullerot o dos de brou (el brou ha d’estar calent). Mantenim 
la barreja bullint i la remenem constantment. Quan veiem que el brou ha 
estat absorbit, hi afegim un nou cullerot de brou i ho seguim remenant fi ns 
que quedi absorbit . (No s’ha de deixar que la barreja s’assequi massa; 
ja es veu que el procediment a seguir fi ns que la cocció s’acabi és anar 
tirant cullerots i remenar fi ns al fi nal.)

En general, el procediment dura menys de 20 minuts. Cal tastar-lo de 
manera periòdica per veure el punt de cocció. El procés acaba en el 
moment en què cada gra d’arròs està tendre, però sense que s’enganxi 
excessivament amb la resta de grans, i el conjunt té un aspecte cremós. 
Hi afegim la crema de llet i ho barregem bé.

Per fi nalitzar, posem el risotto en un timbal per presentar el plat. Tallem 
a làmines molt primes el pop cuit i congelat, i el posem per damunt de 
l’arròs per decorar-lo, juntament amb una mica de cibulet talladet i, per 
últim, un bon rajolí d’oli de lumpus (oli de lumpus: barrejar oli amb oli 
d’oliva).

RISOTTO D’ARRÒS BOMBA AMB 
CALAMARSETS, ALLS TENDRES, 
CARPACCIO DE POP I OLI DE LUMPUS

XX JORNADES GASTRONÒMIQUES MOLINS DE REI

Maridatge:
Recaredo
Miranius 2013

INGREDIENTS (Per a 4 Persones):
90 g d’arròs “bomba”
300 ml de fumet de llagostins 
i/o cranc
2 cullerades de mantega
½ ceba a daus 
3 unitats d’alls tendres 
3 unitats de calamarsets
1 pessic de sal
3 cullerades de vi blanc 
Un grapat de cibulet
1 pota de pop cuit (congelat)

Per fer l’oli de lumpus:
Succedani d’ous de lumpus
3 cullerades d’oli d’oliva

Per fer l’arròs cremós: 
50 ml de crema de llet



CAL MANYET

ELABORACIÓ:
Prepararem el salsiki pelant els cogombres i ratllant-los amb un 
ratllador petit. Els aboquem en un colador per tal d’eliminar l’aigua 
que han deixat anar i els embolicarem amb paper de cuina per tal 
que absorbeixi l’excedent d’humitat, ja que volem aconseguir una 
salsa densa. Tot seguit els passarem a un bol, hi afegirem els iogurts 
grecs, l’anet, el pebre negre, la sal i l’oli d’oliva. Ho emulsionarem 
bé i ho deixarem reposar a la nevera tapat (aniria bé tenir-ho 1 hora 
com a mínim).
Just abans de servir courem les salsitxes de mojito (també les podem 
deixar fetes i escalfar-les a darrera hora amb el microones).
Agafarem uns gotets o terrines d’aperitiu i hi posarem una mica de 
la salsiki. Amb un bastonet d’aperitiu punxarem una fulleta de menta 
i la salsitxa i ho disposarem a sobre de la salsa. És un aperitiu que 
suavitza la intensitat de la salsitxa amb la frescor de la menta i la 
salsa.
Nosaltres recomanem acompanyar aquest aperitiu amb uns altres 
vasets fets amb guacamole (guarnit amb un nacho) i amb un gaspatxo 
o salmorejo (arreglat amb una gambeta o llagostí salat). Això ens 
donarà una combinació de colors que fa festa.
Si ens sobra salsiki , el podem guardar i aprofi tar-lo per acompanyar 
amanides, carn i peix (sobretot el salmó).

APERITIU DE BOTIFARRA DE
MOJITO AMB SALSIKI

Plaça Catalunya, 29 · 08750 Molins de Rei · TEL. 93 668 34 62
C/e: calmanyet@gmail.com

Maridatge:
Segura Viudas
Cava 5 Viudas - Xarel·lo

XX JORNADES GASTRONÒMIQUES MOLINS DE REI

INGREDIENTS (Per a 12 aperitius):
12 Salsitxes mida còctel de mojito
6 Iogurts grecs
2 Cogombres                                             
2 Cullerades de cafè d’anet              
1 Cullerada de cafè de pebre negre
12 Fulles de menta
Sal
Oli d’oliva



RESTAURANT SAMARANCH PARK
C/ Francesc Samaranch, 11 · 08750 Molins de Rei · TEL. 93 668 71 85
C/e: restaurante@samaranchpark.com · www.samaranchpark.com

BACALLÀ AMB ALLIOLI  DE CAFÈ

ELABORACIÓ:
Dessaleu el morro de bacallà durant 48 hores i canvieu-ne 
l’aigua cada 12 hores 
(feu el procés a la nevera).
Feu l’allioli afegint la cullerada de cafè i bateu-lo fi ns que 
estigui completament diluït; després, reserveu-lo.
Poseu les patates amb la ceba i salpebreu-les i, en un 
recipient,  amb oli, feu-les al forn. Quan els falti poc perquè 
estiguin fetes, poseu el bacallà a sobre de les patates en 
quatre trossos que facin aproximadament 250 g per ració.
Deixeu-ho tot al forn durant 10 minuts a 200º. Napeu el 
bacallà amb l’allioli de cafè i gratineu-lo.

Serviu les patates en el plat. Col·loqueu el bacallà a sobre 
de les patates i decoreu-ho al vostre gust.

XX JORNADES GASTRONÒMIQUES MOLINS DE REI

INGREDIENTS (Per a 4 Persones):
1 Kg de morro de bacallà (Aprox.)
450 ml d’allioli
Una cullerada de cafè soluble 
5 g de sucre
Patates lionesa per a la guarnició 
(patates al forn amb ceba)
Oli d’oliva 
Sal i pebre

Maridatge:
Parera
Clar 2013



RESTAURANT EL TAST
C/ Mossen Jacint Verdaguer, 121 · 08750 Molins de Rei
TEL. 93 680 24 34 · C/e: picapica121@gmail.com

ELABORACIÓ:

GARRÍ DE LLET, CUINAT A BAIXA 
TEMPERATURA AMB SALSA DE POMA I 
PORTO

Obrim el garrí li fem un tall al mig per posar-lo, ben obert, al forn. 
L’untem bé amb la llard de porc i el salpebrem, el posem cara 
avall al forn, durant 2 hores, a baixa temperatura, 70°, segons 
el forn. Li donem la volta i el salpebrem per l’altre costat, i que es 
faci dues hores més. El vigilem i quan tingui la pell cruixent i la 
carn tendra, ja el tenim. Hi ha forns en què triga més a fer-se.
El deixem refredar i el desossem per complet. Després li traiem 
la pell que ens quedi sencera. Posem en una safata tota la carn 
plana i a sobre li posem la pell, de manera que la carn ens quedi 
tapada. Hi posem un pes a sobre perquè ens quedi xafada tota 
la nit a la nevera.
Per a la salsa posarem l’aigua a bullir amb les pomes pelades, el 
sucre i el Porto, i quan estigui feta la reservem.

Agafarem la safata que tenim a la nevera i veurem com la mateixa 
gelatina i el pes han fet que la carn es quedés premsada. Llavors, 
es talla a rectangles i es passa per la planxa, abans de servir. 
Hi posarem la salsa i, al costat, una mica de sal Maldon i unes 
patates com a guarnició.

XX JORNADES GASTRONÒMIQUES MOLINS DE REI

Maridatge:
Parera
Faust 2010

INGREDIENTS:
1 garrí de 4 kg
Llard de porc
Sal Maldon o similar 

Per a la salsa:

4 pomes Golden 
1 tassa de sucre
½ got de Porto
1 got d’aigua



FORN I PASTISSERIA ARENAS MOLINS
Av. de Barcelona, 4 · 08750 Molins de Rei · TEL. 93 668 17 41
C/e: info@pastisseriaarenas.com · www.arenasmolins.cat

ELABORACIÓ:
Batem els ous amb el sucre i hi afegim la mantega textura 
crema. Quan estigui tot ben barrejat, hi incorporarem la 
farina prèviament tamisada juntament amb el cacau pur i 
el llevat químic. 

Agafem un motlle per a pastís, li posem una mica de 
mantega i l’empolvorem una mica amb farina. Hi aboquem 
la barreja i ho introduïm tot al forn prèviament preescalfat a 
180º durant uns 20 minuts.

Batem els formatges amb el sucre glacé i ho reservem a la 
nevera. Mentrestant, muntem la nata i la barregem amb 
els formatges batuts amb moviments envoltants. Després, 
ho deixem reposar 2 hores a la nevera perquè agafi  
consistència.

Tallem el pa de pessic en dos i n’omplim l’interior amb una 
gruixuda capa de cobertura de formatge. Després, decorem 
el pastís per fora al gust de cadascú.

VELVET CHOCOLATE
CHEESE CAKE

Maridatge:
Viñas el Vero
Perfum de Gewürztraminer

XX JORNADES GASTRONÒMIQUES MOLINS DE REI

INGREDIENTS:
Per al pa de pessic de 
xocolata:

250 g de farina 
300 g de sucre 
125 g de mantega
15 g de cacau pur
2 ous
1 culleradeta de llevat químic  
Farina i mantega per al motlle 

Per al farcit i la 
cobertura:

250 g de formatge cremós 
(tipus Philadelphia)
250 g de formatge  
Mascarpone
125g de sucre glacé
2 baines de vainilla o 1 
culleradeta d’extracte de 
vainilla
360 ml de nata 



RESTAURANT LA PENI
Plaça Mercè Rodoreda, 1 · 08750 Molins de Rei
TEL. 93 668 32 37 · C/e: reserves@lapeni.es · www.lapeni.es

ELABORACIÓ:
Per començar, en una cassola amb aigua salada i oli d’oliva, bullint, 
coeu la pasta Wanton durant 1 minut. Immediatament després, 
refredeu-la en aigua i gel, i reserveu-la en l’aigua.

Per fer el farcit, piqueu la ceba, traieu la pell a la botifarra i talleu-
la a daus. Per l’altra banda, desosseu els peus de porc i els talleu a 
daus, poseu-ho tot junt en una paella amb una mica d’oli i deixeu-ho 
sofregir a foc molt lent. Quan la botifarra s’hagi desfet, rectifi queu-ho 
de sal i pebre, barregeu-ho tot i reserveu-ho.

Per fer el puré de carbassa, talleu la ceba en juliana, poseu-la en una 
cassola amb oli fi ns que s’estovi. Deixeu-la coure una mica i hi tirarem 
la carbassa tallada a daus i sense llavors. Ho remeneu bé, hi afegiu 
sal i ho cobriu amb aigua calenta perquè vagi més de pressa, ja que 
així bullirà de seguida i no perdrà color.

Quan estigui cuit, retireu part de l’aigua si cal, hi afegiu un got de 
nata líquida i ho tritureu. Corregiu de sal i pebre i ja estarà llest. 

Finalment, estireu la pasta, farciu-la amb el farciment de botifarra i 
peus de porc, de tal manera que quedin com raviolis rectangulars, i 
escalfeu-los una mica, al microones, abans de servir-los.

I ja per acabar, emplateu el puré de carbassa, poseu-hi al damunt els 
raviolis i guarniu el plat amb el julivert i la sal Maldon.

RAVIOLIS DE PASTA WANTON 
FARCITS DE PEUS DE PORC I 
BOTIFARRA NEGRA

XX JORNADES GASTRONÒMIQUES MOLINS DE REI

INGREDIENTS (Per a 4 Persones):
16 plaques de pasta Wanton
250 g de botifarra negra 
2 peus de porc cuits
1 ceba 
Sal i pebre
Oli d’oliva verge extra

Per al puré de carbassa:

300 g de carbassa
1 ceba
1 got de nata líquida 
Sal i pebre 

Per decorar:

Julivert 
Sal Maldon 

Maridatge:
Recaredo
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