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G a s t r o n o m i a

Platillo de menuts
PREPARACIÓ

Rentem els menuts, els posem sal i pebre i els daurem a la cassola amb el llard. 
Quan la carn sigui rossa, la retirarem. Sofregim la ceba, i després hi afegim la 
tomata. Hi barrejem els menuts amb un o dos gots d’aigua i ho deixem coure 
mitja hora a foc baix. Aleshores, hi podem posar els bolets, que són més bons 
si els sofregim prèviament. 

Per a fer la picada, hi podem posar pa torrat o bé –encara millor– torrar-lo 
nosaltres amb l’oli de fregir els menuts. Hi afegim l’all, el julivert i les ametlles, 
ho piquem tot al morter i ho diluïm amb una mica d’aigua. La picada es posa a 
la cassola dos o tres minuts abans de servir-ho.

Si el suc és massa clar, es pot desfer una mica de farina en un got i barrejar-
la-hi a poc a poc. 

Ho hem de servir calent.

Bon profit!

JOSEP JACOMET I VIADER

INGREDIENTS PER A 4 
PERSONES

10 fetges de pollastre
10 colls de pollastre
8-12 pedrers de pollastre
8 potes de pollastre (prèvia-
ment escaldades i pelades)
8-10 ales de pollastre
350 g de bolets (rovellons i 
pinatells)
1 ceba grossa
2 tomates (pelades i sense 
grans)
3-4 torradetes de pa
4 grans d’all
2-3 fulles de julivert
6 ametlles torrades
2-3 cullerades de llard
sal i pebre

Peres i prunes al vi negre
PREPARACIÓ:

Pelem les peres sense tallar-los la cua. Posem a coure el vi (en un recipient 
que servirà per a posar-hi també la resta dels ingredients) i hi afegim el sucre, 
la canyella i els claus. Ho deixem bullir uns deu minuts a foc regular i sense ta-
par. Tot seguit hi afegirem les peres i les prunes i ho deixarem coure tot plegat, 
ben tapat, fins que quedi tot cuit. 

Retirem les peres i les prunes i deixem reduir el vi a foc lent, fins que en quedi 
la meitat. Finalment cobrirem la fruita amb la recocció del vi.

Ho hem de servir fred.

Que vagi de gust!

JOSEP JACOMET I VIADER

NOTA: Si us fa gràcia donar a conèixer aquella recepta que us queda tan bé, 
podeu comunicar-ho a qualsevol membre del Consell de Redacció. Nosaltres 
ens ocuparem de tot.

INGREDIENTS:

6 peres
350 g de prunes
200 g de sucre
un bri de canyella
1 l de vi negre
4 claus


