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G a s t r o n o m i a

Civet de llebre
MACERACIÓ

En un bol gros preparem la maceració amb la llebre neta i tallada a talls. Ho 
deixem macerar durant vint-i-quatre hores en un lloc fresc i sec. En tractar-se 
d’un animal de caça, si en netejar-lo es veu molt estripat, un cop net es pot 
variar el vi de la maceració per vinagre, que matarà qualsevol regust de la 
carn, però llavors hi afegirem també una poma grossa a talls, que absorbirà 
l’acidesa del vinagre.

PREPARACIÓ

Quan ja està llesta la maceració, posem una cassola al foc i hi daurem la can-
salada viada (prèviament tallada petita), hi afegim la ceba tallada fina i, una 
mica més tard, la pastanaga, també tallada petita. Tot seguit s’hi posa la farina 
i esperem que s’enrosseixi. Ho remenem tot sovint i, un cop ben ros, hi afegim 
els trossos de llebre. Quan tot plegat està ben enrossit, hi posem el vi de la 
maceració. Ho deixem coure a poc a poc i sense tapar la cassola. Finalment hi 
afegim els alls picats i les herbes de la maceració, i ho deixem coure a foc lent 
aproximadament una hora. Per a servir-ho, es pot fer una picada de pa sec i 
julivert i espolsar-la pel cim. 

Aquest plat també es pot fer amb conill de bosc. 

Bon profit!

JOSEP JACOMET I VIADER

INGREDIENTS PER A 4
PERSONES
1 llebre
100 g de cansalada viada
3 cullerades de farina
1 ceba grossa
1 pastanaga mitjana
3 grans d’all
sal i pebre
PER A LA MACERACIÓ
1 ceba
1 pastanaga
1/4 l de vi blanc
1/4 l de vi negre
1 clau d’espècia
3 fulles de llorer
un raig d’oli d’oliva
una mica de farigola
julivert fresc
pebre negre en pols

Rodó de vedella
amb sèpia i gambes
PREPARACIÓ

Salpebrem el rodó i el posem a la cassola amb llard o oli fins que estigui ben 
dauradet. Hi afegim les tomates, la ceba, la cabeça d’alls i les pastanagues, tot 
sencer. Ho cobrim d’aigua i ho deixem coure a foc lent fins que redueixi una 
mica més de la meitat de l’aigua. Retirem el rodó. Pelem les tomates i els alls, 
i  juntament amb les verdures ho passem tot per la batedora. En aquesta salsa 
hi posarem a coure la sèpia tallada a trossos no gaire petits. Un cop cuita la 
sèpia, tallem el rodó i l’afegim a la sèpia, juntament amb les gambes. Ho rectifi-
quem de sal, deixem coure cinc minuts les gambes i… bon profit!

NURI PAYET I BURCET

INGREDIENTS PER A 4 
PERSONES
1 kg de rodó de vedella
3/4 kg de sèpia neta 
8 gambes llagostineres
2 tomates
1 ceba
1 cabeça d’alls
2 pastanagues
sal i pebre
conyac
oli d’oliva o llard
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