
>

>

Gastronomia

DESSALATGE DEL BACALLÀ

Col·loquem els talls de bacallà en un recipient i els cobrim amb abundant 
aigua freda. Cal mantenir-los ens aquest recipient uns dos o tres dies, 
canviant-ne l’aigua cada dotze hores. El salat del bacallà no és uniforme, a 
causa del diferent gruix del morro i de la penca; per tant, com més gruix, 
més tarda a dessalar-se.

ELABORACIÓ

Tallem el bacallà prèviament dessalat. En una paella amb oli hi fregm els 
trossos de bacallà que abans haurem enfarinat. Quan ja siguin quasi fets, 
els posem a la llauna. Amb el mateix oli de la paella hi fregim tres grans d’all 
tallats petits, hi afegim pebre vermell i tot seguit, el vi; d’aquesta manera 
s’evita que el pebre es cremi. Ho deixem coure uns minuts i ho posem pel 
damunt del bacallà. Més tard piquem la resta d’alls, així com el julivert, i 
ho tirem també sobre el bacallà. Ho posem al forn uns quants minuts. Si hi 
queda poc suc, hi afegirem una mica d’aigua. Cal servir-ho ben calent.
Que vagi de gust!.

INGREDIENTS PER A 6 PERSONES

> 1,250 kg de bacallà
> 1/4 l d’oli d’oliva
> 200 g de farina
> 1 got de vi blanc sec
> 6 grans d’all
> una mica de julivert

ELABORACIÓ

Netegem i tallem la sèpia i els calamars a trossos regulars. Tot seguit, en una 
cassola amb una mica d’oli hi sofregim 5 o 6 grans d’all prèviament pelats i 
dues llesques de pa tallat primet. Després ho reservem. A la mateixa cassola 
hi sofregim tres tomates pelades senceres i ho reservem juntament amb 
els ingredients anteriors. Amb l’oli restant, sofregim la sèpia i els calamars, 
esperem que amb aquesta cocció quedi una mica reduït el suc que haurà 
tret el peix i, per damunt d’aquest, hi afegim les rodelles de rap o de lluç, 
les gambes o els escamarlans.
Al que havíem reservat al principi, hi afegirem una picada (un grapat 
d’ametlles torrades, una mica d’all i julivert cru). Tot plegat, desfet amb 
una mica d’aigua, ho posarem damunt del peix. Cal anar en compte de no 
posar-hi massa aigua, per tal de no negar-ho; val més anar-la-hi afegint 
poc a poc. Durant la cocció, hi posarem sal i pebre al gust.
Un cop fet tot això, ho deixarem coure una mitja hora, evitant remenar la 
cassola; si de cas, només s’ha de sacsejar una mica per no trencar el peix i 
que no se’ns desfaci.
Bon profit!.

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES

> 1 sèpia (3/4 kg)
> 1/2 kg de calamars
> 300-400 g de rodella de rap o de lluç 
> 1 o 2 gambes o escamarlans (segons        
    preferències) per persona
> 3 tomates
> 1 cabeça d’alls
> julivert fresc
> ametlles torrades (un grapat)
> oli
> sal i pebre
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