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Gast ronomia

ELABORACIÓ 

Tallem la carn de vedella a daus i els salem, enfarinem i 
fregim en una paella, a foc viu, amb el llard i una mica 
d’oli. Anem retirant la carn a mesura que va agafant 
color. Amb el mateix oli, posat en una cassola, sofregim la 
pastanaga, prèviament pelada i tallada a rodelles grosses, 
les cebes tallades en juliana, les tomates a trossos i el llor. 
Un cop sofregit, hi posem una mica de sal, pebre i aigua fins a cobrir-ho. 
Ho fem bullir uns minuts i, tot seguit, hi afegim la carn i ho deixem coure 
a poc a poc. Quan sigui quasi cuit, retirem la carn i colem la salsa. Rentem 
els bolets, els tallem a trossos i els passem per la paella amb la resta d’oli. 
Després fem coure la carn, la salsa i els bolets, tot junt, i ho posem al punt 
de sal. Esperem que faci xup-xup, ho retirem i ho servim calent.

Bon profit!

JosEP JaComET i ViaDER

ELABORACIÓ 

Posem l’oli i el greix a la cassola. Un cop calent, hi posem 
el conill prèviament tallat a talls petits; tot seguit ho salpe-
brem (cal posar-hi una mica més de pebre del que és nor-
mal). Ho fem enrossir i hi tirem el conyac. Tapem la cassola 
i ho deixem coure. També hi podem afegir mig got d’aigua. 
Fem la picada, hi afegim una mica d’aigua i la passem per la batedora fins que 
quedi com una pasta. Quan veiem que el conill ja és cuit, hi tirem la picada pel 
damunt, ho barregem tot una mica i ho deixem coure uns cinc minuts.

Que vagi de gust!

alEJaNDRa PÉREZ i HEREu

INGREDIENTS PER A 6 PERSONES 
- 1,750 kg de vedella tendra
- 1,250 kg de rovellons o bolets 
 del temps
- 2 cebes
- 1 pastanaga
- 5 o 6 tomates madures
- 200 g de farina
- oli
- 100 g de llard
- 1 fulla de llor
- pebre i sal

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES 
- 1 conill sencer
- una mica d’oli d’oliva i una cullerada 

de greix de porc
- sal i pebre negre
- 1 got petit de conyac
 
INGREDIENTS PER A LA PICADA
- 1 fetge de conill cuit
- 20 ametlles torrades
- 6 grans d’all
- una mica de julivert

VEDELLA AMB BOLETS

CONILL A LA RABIOSA
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l’Art de ComprAr un vi

El plaer de poder assaborir 
un vi va precedit de la compra, 
activitat que s’ha elevat a la cate-
goria d’art a causa de la dificultat 
que s’ha generat en tenir-ne una 
àmplia oferta.

A remolc de la moda que ha 
sorgit entorn del vi, han anat 
apareixent una infinitat de llocs 
on se’n pot comprar, des de les 
botiges especialitzades, fins a 
incomptables pàgines a internet; 
però, per desgracia, no sempre 
les persones que les regenten són 
enteses en vins, i moltes vegades 
no són ni conscients que el que 
estan venent és un producte 
alimentari de característiques 
delicades i que necessita una 
conservació especial.

Cal trobar un lloc de confiança 
on sàpiguen amb quins productes 
tracten, que els coneguin bé i que 
siguin capaços d’assessorar-nos, 
segons les nostres necessitats de 
cada moment. El més probable 
en entrar en una gran superfície 
on trobem moltíssimes referèn-
cies de vins, si no en som grans 
experts, és que ens perdem o bé 
que fem una compra que, quan 
arribem a casa, ens decebi o no 

s’ajusti a les nostres necessitats.
La primera cosa que cal tenir en 

compte a l’hora de comprar vins 
és quin tipus de vi necessitem: 
volem el vi per a un consum ràpid 
o bé el volem per a guardar-lo al 
celler que ens estem fent? També 
és important saber per a quin mo-
ment del dia volem aquell vi. Així, 
si el volem per a prendre’l al cap 
de poc temps, podem decidir-nos 
per vins joves o amb criances ja 
fetes; si el volem per a guardar-lo, 
cercarem vins amb possibilitats de 
criances més llargues.

Per a anar-nos fent un bon celler 
–sempre que tinguem un lloc on 
muntar-lo–, el fet de disposar 
d’una selecció de diferents tipus 
de vins, anyades i zones geogrà-
fiques ens permetrà tenir sempre 
un assortiment de referències 
que ens donaran un marge per a 
gaudir-ne en qualsevol moment. 
Cal tenir en compte que el vi és 
un producte viu i que va evoluci-
onant; per tant, el celler ha d’estar 
actualitzat.

Comprar per internet té pro-
bablement més risc, sempre que 
no sapiguem exactament el que 
comprem; si coneixem la marca, 

l’anyada i les característiques 
del vi, aquesta és una bona 
opció, sobretot si comprem 
directament al celler elaborador. 
Actualment n’hi ha molts que 
ofereixen aquesta possibilitat.

El preu del vi és probablement 
una altra característica a tenir 
en compte: no sempre els vins 
més cars són els millors per al 
moment en què els puguem 
necessitar; podem trobar vins 
molt adequats a preus molt 
interessants.
Trobar una persona de confian-
ça, que conegui bé el tema dels 
vins, sempre és la millor opció 
perquè ens recomani aquell vi 
que necessitem, al preu just i 
que estigui en bones condici-
ons.

Després de deixar-nos reco-
manar i de comprar un vi, no-
més ens cal obrir-lo i gaudir-ne 
en bona companyia.
Salut!
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