
Juliol 200558

Ga s t r o n o m i a

PREPARACIÓ

Primer els cargols han d’estar ben dejunats i després cal rentar-los bé.
Tot seguit pelarem les cebetes i els alls i ho tallarem ben petit.
Enrossirem les cebes i els alls, la ventresca o pernil i el cireret en una
cassola amb oli d’oliva prèviament escalfat. Més tard s’hi afegeixen
les herbes i s’hi posa el pebre, el vi i el vinagre. Tot això ho farem a foc
baix, fins que la salsa quedi reduïda a la meitat. Després s’hi posa la
farina. Hi afegim una mica d’aigua i ho deixem uns deu minuts al foc.
Llavors ja hi podem posar els cargols, ben escorreguts, i els deixem
coure 30 minuts, remenant-los de tant en tant perquè no s’enganxin.
A l’hora de servir-ho es pot treure el cireret i les herbes. Ho servim
calent. Si es vol, es pot acompanyar l’àpat amb un bon allioli.
Que vagi de gust!

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES

>2 kg de cargols
>200 g de pernil salat (o bé
ventresca curada) tallat a daus petits
>6 grans d’all
>8 cebetes
>1 farcellet d’herbes (llorer, farigola,
orenga...)
>1 cullerada petita de pebre vermell
picant o bé de pebre negre mòlt
>1 cireret
>1 got gros de vi (blanc o negre,
segons les preferències)
>2 cullerades petites de vinagre
>1 cullerada petita de farina
>oli d’oliva
>sal

PREPARACIÓ

Sofregim una miqueta la sèpia i la posem al voltant de la paella, amb
els alls i el pebrot vermell triturat al mig perquè es sofregeixi una
mica, no gaire, si no l’all agafaria mal gust. Tot seguit hi afegim la
tomata triturada, que es vagi coent. Hi tirem els fideus sense fumet i
els deixem rossejar mentre els anem remenant. Hi posem les gambes,
les cloïsses, els musclos, etc. i després hi anem tirant el fumet poc a
poc, que els fideus es coguin sense gaire suc. Hem de vigilar que els
fideus no ens quedin massa cuits. Hi afegim l’allioli negat i ho remenem
bé. Al forn cinc minutets amb el gratinador i ja és a punt de servir.
Bon profit!

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES

>1/2 kg de fideus del número 2
>1 sèpia mitjana tallada petita
(«bruta»)
>5 grans d’alls
>2 tires de pebrot vermell
>4 cullerades soperes de tomata
triturada
>oli d’oliva
>sal
>musclos, cloïsses, gambes,
escamarlans, etc. per a guarnir,
segons pressupost
>allioli negat

PER AL FUMET

>peix de roca
>1 ceba
>1 tomata
>2 grans d’all

CARGOLS A LA CASSOLA

FIDEUÀ

JOSEP JACOMET i VIADER

DOLORS RIEMBAU i GRAU




