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CONILL A LA CAÇADORA 
Josep Jacomet i ViaderINGREDIENTS PER A 4 PERSONES

 Ë 1 conill d’1,200  kg aprox. 

 Ë ¼ de quilo de xampinyons o 

bolets del temps 

 Ë 500 g de tomata pelada i triturada 

 Ë ¼ de litre de vi blanc sec

 Ë ¼ de litre d’aigua o de brou 

 Ë 3 cullerades de greix 

 Ë 10 o 12 cebetes i una ceba 

mitjana

 Ë Una fulla de llor

 Ë Una branqueta de farigola i de 

romaní 

 Ë Farina 

 Ë Sal, pebre blanc i canyella

ELABORACIÓ

En una cassola hi posarem una cullerada de greix i, quan es fongui, 10 o 
12 cebetes ben netes. Quan es comencen a daurar, s’hi afegeix un cullerot 
d’aigua freda i es deixen coure amb la cassola tapada. Per a saber quan 
són al punt, ens hem de fixar que no hi quedi gairebé aigua. Tot seguit ne-
tegem el conill, tallat petit. En una altra cassola hi posem dues cullerades 
de greix, el fem fondre amb el foc ben viu i aleshores hi posem el conill. 
Quan és daurat, hi afegim una ceba no gaire grossa tallada ben fina; quan 
s’ha enrossit, hi aboquem el vi i un polsim de sal, pebre blanc i canyella. 
Un cop el vi ha quedat reduït a poc més de la meitat, hi posem la tomata, 
ho remenem i, quan s’hagi sofregit hi afegirem una cullerada i mitja de 
farina. Girem el conill perquè quedi ben daurat de tots dos cantons i hi 
afegim l’aigua o el brou. Tan bon punt comenci a bullir, ja hi podem posar 
les cebetes, els xampinyons o bolets partits per la meitat i un ramet fet de 
farigola, romaní i llor. La cocció ha de durar, un cop ja hi és tot, de 15 a 
20 minuts, amb el foc ben viu i la cassola destapada. Un cop bulli el brou, 
abaixem el foc i tapem la cassola fins que sigui cuit. 

Bon profit!
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Gastronomia

Brindem pels 10 anys de País Petit!

Hem arribat a l’edició numero 20 de la revista País Petit; 
deu anys informant sobre successos del poble. Avui podem 
dir que és una gran gesta per a celebrar: tota una aventura 
de notícies, imatges per al record i moments inoblidables 
de Verges al llarg de deu anys. 

Alcem les copes i fem un brindis per celebrar-ho i felici-
tar tots aquells que han fet possible aquesta realitat. 

El brindis, aquesta fórmula cordial que uneix una pro-
clama al mateix temps que s’alça la copa quan es beu en 
companyia i hi ha una causa de vanaglòria comuna! 

Els historiadors no estan segurs de l’origen d’aquest 
acte social, fet que ha comportat grans anècdotes i histò-
ries que intenten explicar-ne la procedència remetent-se 
a l’època en què els déus de l’Olimp governaven el món. 
Llavors n’hi havia un per a cada sentit, i es varen començar 
a celebrar les gestes amb brindis per tal que el déu de l’oïda 
no es quedés fora de les celebracions, ja que el vi es gaudia 
amb tots els cinc sentits menys amb aquest; per això Bacus 
va inventar el brindis. 

Una altra història, més terrenal, explica que durant l’Im-
peri romà colpejaven unes copes amb les altres per tal que 
passessin gotes de l’una a l’altra i demostrar als convidats 
que la beguda no estava enverinada.

Aquest costum va anar agafant més força durant la fosca 
i malèvola edat mitjana, en què els enverinaments amb 
les begudes eren a l’ordre del dia; fent picar les copes i 
barrejant el vi de l’una amb el de l’altra, demostraven la 
confiança entre els amics.

Encara abans d’aquesta època, els sumeris tenien el cos-
tum de tancar els tractes i acords solemnes amb un àpat 
col·lectiu on les dues parts del tracte compartien la matei-
xa copa. No era un brindis tal com el coneixem ara, però 
bé podria ser-ne l’origen.

Avui brindar representa beure a la salut d’algú, celebrar 
algun èxit, fent entretocar les copes; però, com tot costum 
i acció social, hi ha unes directrius de protocol que hem de 
saber. Vegem-les:

 » Brindar amb aigua, protocol·làriament és malvist, ja 
que el vi és el fruit de l’esforç, mentre que l’aigua s’ob-
té amb facilitat. Si no veus alcohol, val més que no 
intervinguis en el brindis.

 » Si la beguda que tenim és cava, podem brindar i fer 
entrexocar lleument les copes entre els convidats. 

 » Cal tenir en compte que, si la beguda que tenim a 
les copes és vi, no s’han de fer tocar les copes; només 
alçar-les.

 » Cal agafar les copes sempre pel peu perquè el líquid 
que hi tenim a dintre no s’escalfi, i a l’hora de fer 
el brindis, en el moment de fer entrexocar les copes 
suaument, hem de mirar els ulls de la persona amb la 
qual brindem i sempre, abans de deixar la copa, fer 
un glopet de la beguda.

Amb això només ens falta cercar una bona frase per a 
acompanyar el brindis i gaudir d’aquest moment de joia 
col·lectiva; per tant:

«Brindem per la magnifica feina feta per tot l’equip de 
Petit País, i que les adversitats no els facin defallir de tre-
ballar de valent per portar a casa dos cops l’any aquesta 
fantàstica i necessària revista de Verges!» Xin-xin!

Salut!

CONRAD JOHERA
sommelier


