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a majoria de festes tenen els seus plats i receptes
associats. Perquè... què seria la Pasqua sense la
mona? Què seria de Tots Sants sense les castanyes i els panellets? I de Sant Joan sense la coca?
I què és Nadal sense la sopa de galets, els canelons de Sant Esteve o sense els torrons? Si hi ha
una festa gastronòmica, aquesta és justament el Nadal, que té
molts menjars que en són típics. És per això que hem decidit
dedicar aquest monogràfic a la gastronomia que, des de diferents vessants, s’associa a les festes de Nadal i així desitjar-vos
unes bones festes!
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TRADICIONS GASTRONÒMIQUES ARREU DEL MÓN
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LES TRADICIONS QUE AMAGUEN SUPERSTICIONS

QUÈ MENGEM AQUEST NADAL? A moltes llars el menú està dissenyat moltes generacions

enrere i ja és una tradició. En d’altres, cada any cal pensar els plats que es portaran a taula aquestes festes.
Presentem les receptes més tradicionals: semicuit d’ànec, sopa de galets, pollastre farcit i tortell de reis.

IDEES GUSTOSES DE REGALS. Avui dia es valora més el fet que s’hagi dedicat temps a una

persona que no tant el regal en si, per això presentem algunes idees per preparar alguns regals originals de
forma artesana a casa nostra.
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Tradicions gastronòmiques
arreu del

CANADÀ

FRANÇA

Les galetes de Nadal són molt populars
entre moltes persones del Canadà i fins
i tot es fan festes de fornejar galetes! Es
reuneixen i tots preparen la seva recepta
de galetes de Nadal, que després es
reparteixen i intercanvien entre els
membres de la família, i d’aquesta
manera cadascú s’emporta una
bona varietat de galetes per anar
degustant al llarg de les festes.

Els francesos endolceixen la nit de
Nadal amb el bûche de Noël, o el que
és el mateix, el tronc de Nadal. És un
pastís esponjós amb crema de mantega de xocolata al qual es dona forma
de tronc. Hi ha qui el prepara amb
massapà o amb gelat.

MÈXIC
A Mèxic i a molts altres països de
Llatinoamèrica, no és Nadal
si no hi ha bunyols. Aquests
són unes pastes molt senzilles fetes amb farina, llet,
ou i llard, que es fregeixen
i s’arrebossen amb sucre i canyella o
s’amaneixen amb una salsa d’anís.

XILE
El Nadal sense el seu pa de Pasqua no
són el mateix per a molts xilens. Aquest
dolç està a mig camí entre el pa de
pessic i el panettone italià, i porta
molts fruits secs i fruita confitada
i espècies. S’ha de fer amb antelació, doncs cal esperar tot un dia
per poder-lo tallar i fins i tot es
recomana mantenir-lo una setmana dins d’una bossa de plàstic perquè
tingui més gust.

ITÀLIA
El Panettone no pot faltar a les taules
de les llars italianes, i cada vegada pot
faltar a menys llocs del
món. Es tracta d’una espècie de brioix que porta
trossets de fruits secs i
fruita caramel·litzada o
espurnes de xocolata.
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POLÒNIA
DINAMARCA
Els danesos esperen el Nadal per preparar una de les seves millors postres:
la risalamande, una espècie d’arròs
amb llet barrejat amb nata muntada,
vainilla i ametlla picada, i decorat amb
salsa de cirera o de gerds.
S’amaga una ametlla
sencera a dins aquestes
postres, que atorga un
regalet a qui la troba.

Les postres més populars per Nadal
a Polònia són el makowiec, un
pastís enrotllat que porta crema de llavors de rosella, panses,
taronja, nous, ametlla, sucre i suc
de llimona,
entre d’altres
ingredients.

XINA
Malgrat que el Nadal se celebra poc
en aquest país asiàtic, hi ha una
tradició de la nit de Nadal que es va
escampant. Es regalen pomes,
i els comerços ja les tenen
embolicades amb papers de
colors. Aquesta tradició ve
perquè la paraula per dir nit
de Nadal en xinès s’assembla a la
que vol dir poma.

NOVA ZELANDA

MADAGASCAR
Un menjar especial del Nadal de
Madagascar són els litxis. Es compren a les botigues o als venedors
que ocupen els carrers, i la
gent se’ls va menjant pel
carrer. Les pells dels litxis
esdevenen una bona catifa
pels carrers malgaixos.

SUD-ÀFRICA
Les postres a Sud-àfrica poden ser o
el púding de Nadal o el tradicional
malva pudding o lekker pudding.
Aquest és a base d’ou, llet, sucre,
farina i melmelada d’albercoc.

A Nova Zelanda les postres
són molt populars per les
festes de Nadal. S’hi poden
trobar des de púdings
tebis de fruita amb crema i
gelat, però també tota una
varietat de gelats, gelatines,
merengues, macedònies i la Paulova,
un pastís fet amb merengue cuit.
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Els mEnús dE nadal

Què mengem aquest

Nadal ?

Hi ha famílies que ho tenen claríssim, tenen les seves pròpies tradicions i
repeteixen menú cada any perquè si no, el Nadal no és el mateix.
D’altres, cada any han de pensar els àpats per als diferents dies festius

P

er norma, pensar els menús
diaris és una de les feines
més feixugues de la llar.
Cal pensar dos àpats per a
cada dia dels 365 dies que té l’any, i si
és com el 2020, 366. Els dies festius,
però, hi ha famílies que tenen molt
fàcil decidir els menús. Tenen les seves tradicions, pròpies i particulars
o més generals. Són moltes les cases
on, si no hi ha sopa de galets i gall
d’indi farcit per dinar, el Nadal no és
prou Nadal. A d’altres és el marisc i el

peix el que fa festa. Però també n’hi
ha que varien cada any, que no tenen
aquestes tradicions i per tant han de
pensar també per aquests dies què
fer per dinar, amb la dificultat afegida que no tot s’hi val. Cal que siguin
plats festius, no dels que es fan diàriament, o com a mínim vestir-los millor per a la festa.
Sigui com sigui, sempre val la pena
donar un cop d’ull a tot tipus de propostes, fins i tot a aquelles més properes a les pròpies. Mai se sap quin

truc podem aprendre per fer més saborós el nostre rostit, o com fer més
fàcil la feina de farcir el pollastre o
els galets. També podem inspirar-nos
per millorar el nostre plat o donar-li
un nou enfocament perquè, encara
que el nostre faci festa i sigui tradició a la família, potser el comencem a
avorrir o li podem donar un extra de
glamur. També podem animar-nos a
fer coses que tradicionalment hem
comprat ja fetes i preparades, o la
inspiració ens pot portar a engegar

noves tradicions familiars.
Aquestes són algunes de les raons
que ens han portat a presentar-vos,
en les següents pàgines, algunes de
les receptes més tradicionals del
Nadal a casa nostra, com són el fetge d’ànec semicuit (‘foie’), que se sol
presentar com a aperitiu; la sopa de
galets i carn d’olla, aquest magnífic
primer plat que es fa més festiu farcint la pasta amb la carn de la pilota; i el pollastre farcit, tot un senyor
segon plat. Igualment, i encara que
és més fàcil -i bo- comprar-lo al pastisser, també es proposa la recepta
del tortell de reis, unes de les postres
per excel·lència que animen del dia
de Reis i que ens facilita el pastisser
Sergi Monteis.
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El semicuit

dànec

El fetge d’ànec semicuit, potser més conegut per -foie micuit’, és sinònim de festa i glamur. Són poques les cases
que no compten amb aquest aperitiu per aquestes dates,
encara que molt poques el preparin. Aquí us en proposem
una recepta molt senzilla i ràpida.

6 / 8 persones
Dificultat: mitjana

INGREDIENTS

•
•
•
•
•

2 fetges d’ànec (de 500 grams
cadascun aproximadament)
Sal
Pebre blanc
Sucre
Brandy o armanyac

PER EmPlATAR:

•
•

Torradetes
Compota de poma o melmelada
al gust (de taronja, de gerds, de

•
•
•

ceba...)
pebre
farina de galeta o molla de pa
llet

PREPARACIÓ

1. Per començar a treballar amb el
fetge cal que estigui a una temperatura mitjana, que no estigui ni
massa dur ni massa desfet perquè
es pugui treballar. El primer pas és
treure-li venes. Per això partirem
el fetge per la meitat i anirem retirant les més visibles, i després anirem fent petits talls, sense acabar
de tallar-lo per anar-les localitzant
i retirant.

2. Tretes totes les venes, posem el fetge en aigua freda perquè recuperi
consistència durant una hora, i
després l’eixuguem i l’amanim

amb la barreja de sal, sucre i pebre,
i les quatre cullerades de brandi o
armanyac. Hi ha qui hi posa també
nou moscada o altres espècies.

3. Amb paper film de qualitat apte
per a microones, emboliquem el
fetge com si fos un gran caramel.
Cal que quedi ben premsat i sense
aire a l’interior. I cap al microones!

4. Cal coure’l al 100% de la potència
a raó de 40 segons per 500 grams
de fetge, deixar-lo reposar un minut, girar-lo i altres 40 segons de
cocció. Aquest temps s’incrementa
si el fetge és més gran. Seran 45 segons de cocció, un minut de repòs
i 45 segons més de cocció si el fetge
és de 600 grams.

5. Un cop el tenim semicuit, cal que
el deixem refredar entre dos i
tres dies a la nevera abans de degustar-lo. Quan arribi el moment,
només cal preparar les torradetes
i les melmelades i servir-lo a taula.

El consell
Col·loca el fetge
d’ànec semicuit en una safata i les torradetes i les melmelades per separat
i que cada comensal s’acabi de
preparar l’aperitiu al seu gust.
D’aquesta manera també evitaràs
que s’estovi el pa.
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COMPANYIA INTERNACIONAL DE BRILLANTS

CIB

Únic despatx d’Andorra especialitzat exclusivament
en venda de diamants i or d’inversió

MANEL CASTILLO.

Col·legiat núm. 3136 Jorg
Av. Doctor Mitjavila, 17 baixos. Andorra la Vella

Gemmòleg espcialista en diamants. Membre HRD (consell sup del diamant) Amberes.

Tel.: 00 376 + 339 382
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Sopa de

galets

12 persones
Temps de preparació: 3 hores aproximadament
Dificultat: mitjana / baixa
INGREDIENTS (PEL CALDO):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 tros de vedella
1 tros de xai
2 botifarres negres
2 botifarres blanques

una mica de julivert picat
sal
pebre
farina de galeta o molla de pa
llet

2 talls de cansalada viada
1 tros de cua o d’os d’espinada
1 tros d’os de pernil
1 carcanada de pollastre i un quart
de gallina
4 patates
2 pastanagues
1 branca d’api
1 xirivia
1 nap
1 porro
1 grapat de cigrons remullats
1/2 col
300 g de galets de Nadal
sal
aigua
farina

PER A LA PILOTA:

•
•
•

•
•
•
•
•

150 g de carn de porc picada
150 g de carn de vedella picada
1 gra d’all trinxat

PREPARACIÓ

1. El primer que cal fer és, la nit
abans, posar els cigrons en remull
amb una mica de bicarbonat. Si
no, sempre es poden posar cigrons
ja cuits mitja hora abans d’acabar
el temps de cocció.

2. L’endemà al matí, cal entrar a la
cuina relativament d’hora, doncs
tot el procés portarà més de tres
hores de feina, així que... Calculeu-ho bé si no voleu berenar en
comptes de dinar! Es prepararan
totes les carns, excepte les botifarres i la pilota, i es posaran dins
d’una olla amb aigua abundant i
sal. Per anar bé, hem de deixar un
bon marge perquè quan bulli l’aigua no vessi de l’olla.

3. Després cal preparar les verdures.
Cal rentar-les ben bé i eliminar-ne

A moltes llars del país, el dia de Nadal sense la sopa de
galets no és Nadal. N’hi ha diverses versions: amb més o
menys ingredients, amb galets grans o petits, i fins i tot
farcits! Aquí us explicarem una de les opcions més
tradicionals, i algun truc per facilitar-nos la vida.

les arrels, i no estarà de menys pelar les pastanagues, el nap i la xirivia. I cap a dins de l’olla tot. La col
i la patata ens esperarem que les
carns i les verdures hagin fet xupxup durant dues hores.

4. Mentre esperem que sigui el moment de posar els cigrons a l’olla
(es necessita una hora de cocció,
i per tant caldrà posar-los mitja
hora abans que les patates, la col
i les botifarres) podem anar preparant la pilota o pilotes. Per fer
això picarem l’all i el julivert i els
posarem en un bol amb la molla
de quatre o cinc llesques de pa de
pagès. Amb una mica de llet i un
ou en fem una pasta abans d’incorporar-hi les carns picades. I ho
salpebrem.

5. Ara podem donar-li forma de pilota i enfarinar-la abans de posar-la
a l’olla juntament amb la patata,
la col i les botifarres (i els cigrons
si eren cuits) quan el caldo porti
dues hores i mitja bullint. Si volem
fer els galets farcits amb la carn de
pilota, el millor que podem fer és

posar la pasta en una màniga pastissera i començar a omplir-los. Es
calcula que cada ració de sopa tingui de quatre a sis d’aquests galets
farcits.

6. Un cop han passat tres hores des
que l’olla ha començat a bullir, ja
podem preparar la carn d’olla i posar el caldo al foc una altra vegada
per coure els galets, que haurem
enfarinat lleugerament per segellar-los i evitar així que el farcit
s’escapi del galet.

El consell
Si no la tens,
demana una
olla ben gran i aprofita per
fer una bona quantitat de
caldo. El que et sobri el pots
congelar i fer-lo servir quan
et vingui de gust un bon plat
de sopa!
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El farcit
de

nadal

Un altre dels plats més tradicionals de les festes de
Nadal és el gall d’indi, el capó o el pollastre (tot depèn de
com d’extensa sigui la família) farcit. Té moltes variants,
però us en presentem una de les més habituals.
6 / 8 persones
Temps de preparació: 3 hores aproximadament
Dificultat: mitjana

INGREDIENTS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pollastre de pagès d’uns 4 kg
3 cebes en juliana
2 cabeces d’all senceres
2 branquetes de canyella
4 fulles de llorer
150 ml brandi (o conyac)
150 ml vi ranci
1 tòfona d’uns 20 g
Sal
Pebre negre
Llard

PeR FER EL farcit:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 g salsitxes a daus
200 g cansalada a daus
Un raig de brandi (o conyac)
Un raig de vi ranci
75 g prunes amb pinyol
75 g d’orellanes de préssec
75 g d’orellanes d’albercoc
75 g de pinyons
Opcional: pinya o poma reineta a
daus
1 farcell d’herbes
Sal
Pebre negre
Oli d’oliva verge extra
Llard

PREPARACIÓ

1. La nit abans s’ha de trufar el pollastre i deixar-lo reposar tota la
nit a la nevera. Per fer-ho, cal netejar bé la tòfona i treure-li la sorra que pugui dur. Després es talla
a làmines i es va introduint entre
la pell i la carn del pollastre. És un
procés que s’ha de fer amb cura
per evitar que es desenganxi tota
la pell del pollastre, només cal aixecar-la una mica.

2. L’endemà ja es pot començar a
preparar el pollastre farcit de Nadal i el primer pas és preescalfar el
forn a uns 180ºC (amb calor a dalt i
baix). I mentre s’escalfa, anem preparant el farcit.

3. En una paella hi posem oli i llard
a parts iguals i comencem a fregir
la salsitxa i la cansalada tallades a
trossets petits. Quan hagin enrossit es rega amb un raig de vi ranci
o brandi i es deixa reduir. Un cop
reduït l’alcohol apaguem el foc i
ho deixem refredar una mica.

4. Mentrestant posem tots els ingredients en un bol, al qual també
afegim la salsitxa i la cansalada,
amb el seu suc, que hem deixat refredar lleugerament.

5. És el moment de salpebrar al gust

la barreja i començar amb l’operació de farcir el pollastre. Dins
el pollastre hi cabrà aproximadament la meitat del farcit. No hem
d’oblidar de posar el farcell d’herbes aromàtiques ni, si ens ha sobrat tòfona, d’afegir-la ara al farcit. I tot plegat cap a dins l’animal.

6. Abans de posar el pollastre al forn
hem de cosir-li les parts per evitar
que el farcit s’escampi per la safata
i quedi sec. Cal untar-lo amb llard
i salpebrar-lo. El col·locarem amb
els pits amunt en una safata apta
per anar al forn, i prou alta, que
també haurem untat amb llard.

7. Courem el pollastre durant uns
60 minuts a 180ºC, i passat aquest
temps li donarem la volta i li afegirem un got de vi ranci i un altre de
brandi (sempre podem posar-ne
dos del mateix), i el deixarem coure per altres 45 minuts.

tre (que quedi amb els pits amunt)
i d’afegir la ceba, les cabeces d’alls,
el llorer i la canyella pel voltant
del pollastre, que el deixarem coure altres 45 minuts, durant els que
el seguirem vigilant i regant de
tant en tant.

10. Per acabar, afegirem el farcit que
ha sobrat pel voltant del pollastre
i el deixarem coure uns últims 10
minuts. Després apagarem el forn
i deixarem reposar fins l’endemà
el pollastre al seu interior, amb la
porta mig oberta perquè l’escalfor se’n vagi. D’aquesta manera
es fixaran els sabors i el pollastre
reabsorbirà els sucs de la cocció i
quedarà més gustós i tendre.

8. Mentrestant anirem vigilant el
pollastre i l’anirem regant amb
els sucs de la pròpia cocció amb
l’ajuda d’una cullera, i si disposem
d’una xeringa, també li injectarem
el suc perquè quedi una carn més
sucosa i gustosa.

9. Passats els 45 minuts, és moment
de tornar a donar la volta al pollas-

El consell
Aquesta recepta millora
si està feta d’un dia per
l’altre, així que aprofiteu per fer-la
abans, que el dia de Nadal ja tindreu
prou feina a la cuina
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C. Bonaventura Riberaygua, 9
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel.: 821 095

Ciutat de Valls, 44
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel.: 821 681

www.pastisseriaeltortell.com · eltortell@andorra.ad
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Tortellde
Reis

Encara que ens hi esforcem, no serà el mateix
que el que comprem a la pastisseria i caldrà que
ens anem fent nostra la recepta. Però segur
que podem passar una estona entretinguda preparant
aquesta recepta que ens cedeix Sergi Monteis del Cigne.

6/8 persones
Temps de preparació: 3 hores aproximadament
Dificultat: mitjana / alta

INGREDIENTS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g de farina
30 g de sucre
7 g de sal
150 g de llet
100 g de mantega
1 ou
25 g de llevat fresc
massapà, crema o nata muntada
per al farciment
fruita confitada per decorar

PREPARACIÓ

1. Per fer el tortell de Reis cal preparar un brioix. El primer pas, doncs,
serà pastar tots els ingredients fins
que la massa es desenganxi dels
dits. Llavors, caldrà deixar-la reposar en algun lloc protegit dels corrents d’aire. A l’hora d’anar barrejant els ingredients, cal fer atenció
perquè el llevat, que dissoldrem
amb una mica de llet, no entri en

contacte directament amb la sal,
doncs aquesta el malmet i llavors
la massa no fermentarà com es
necessita.

2. Un cop feta una primera fermentació, entre 45 minuts i una hora
aproximadament, estirarem la
massa. Si el voldrem farcir de massapà li donarem forma allargada,
li posarem el massapà tot al llarg
i, abans de doblegar la massa per
protegir el farcit és el moment
d’amagar la fava i la figura. Finalment unirem els extrems formant
una corona. Si el farcit serà amb
crema, nata o trufa, donem forma

directament a la massa.

3. El següent pas és decorar amb la
fruita confitada i deixar que el tortell faci una segona fermentació,
aquest cop de 30 minuts. El pintem amb ou batut i a coure al forn,
a uns 180ºC durant mitja horeta.

4. Un cop fred, l’obrirem per la meitat i el farcirem amb la nata, la
trufa o la crema, i aprofitarem per
amagar-hi tant la fava com la figura. I ara ja ens el podrem menjar.
I tranquil, que si et toca la fava no
caldrà que el paguis, només hauràs de fregar els plats.
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Aquesta és la història d’un banc,
d’un fil i del nostre compromís.

Explica la llegenda que les persones destinades a conèixer-se estan
connectades per un fil vermell invisible, que les uneix en el seu el
destí, en un objectiu comú.
A Andbank teixim un fil vermell que ens uneix dia a dia amb els nostres
clients. El filem amb professionalitat, innovació i excel·lència de
servei.
Aquest fil vermell és el nostre compromís que ens mou i creix, any
rere any. És el nostre compromís amb la societat i amb els nostres
clients.
Seguirem teixint la fortalesa del fil vermell.

Bones festes.
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tradicions nadalenques

Les tradicions
que amaguen

supersticions
Us heu preguntat per què es mengen 12 grans
de raïm per celebrar l’arribada de l’any nou?
Sabeu quines altres tradicions relacionades
amb el menjar amaguen supersticions?

S

ón molts els països
en els quals, per celebrar l’arribada de
l’any nou es mengen
dotze unitats d’alguna cosa. Aquí, i també
a Espanya o a Colòmbia, són grans
de raïm, a Portugal i a l’Argentina
són panses, i a Polònia, per exemple,
la nit de Nadal han de tastar dotze
plats diferents. El suposat objectiu
sol ser, sigui quina sigui la tradició,
el mateix: gaudir de prosperitat tot
l’any següent.
“Menjar raïm per Cap d’Any porta

diners per tot l’any”, recita el refrany
català que explica una tradició que
sembla ser que no és tan antiga com
es pensa i que, tenint l’origen a València, a l’Estat espanyol, s’ha anat
escampant per altres països. Alguns
estudis apunten que tot va ser una
campanya de màrqueting dels agricultors valencians per donar sortida al raïm en una temporada molt
bona a principis del segle XX.
Però la del raïm o les panses no
és l’única superstició que es relaciona amb el menjar. A Polònia, per
celebrar la nit de Nadal es preparen
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dotze plats diferents i cal tastar-los tots si es vol tenir sort
tot l’any següent. Els dotze
plats també simbolitzen els
dotze apòstols de Jesús, i són
de base vegetariana com a
agraïment als animals que
van tenir cura del nen
Jesús a l’estable. I per
arrodonir-ho,
no
es pot menjar fins
que no es veu la
primera estrella
al cel.
A la República Txeca també
tenen un parell de
supersticions relacionades amb el menjar i la sort, encara que
no passen per menjar
dotze unitats d’una cosa
ni per tastar-ne dotze de
diferents. Per tenir diners amb abundància tot
l’any cal guardar-se una
escata de carpa, que amb
molta probabilitat hauran
menjat, ja que és un dels
seus plats típics de Nadal, a

la cartera. Una altra tradició supersticiosa és la de partir una poma per
la meitat de manera horitzontal per
saber si es gaudirà de salut. Si les llavors al cor de la poma dibuixen una
estrella no cal patir massa, però si no
és el cas, serà millor cuidar-se durant
tot l’any.

El suposat objectiu
de les diferents
supersticions sol ser,
sigui quina sigui la
tradició, el mateix:
gaudir de prosperitat
tot l’any següent

Hi ha supersticions relacionades
amb el menjar que van més enllà del
Nadal, però que també hi tenen cabuda. És el cas, per exemple, d’aquella –amb totes les seves possibles
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variants– que estableix que no poden menjar a la mateixa taula 13 comensals, doncs un d’ells moriria en
menys d’un any. Aquesta superstició
té els seus orígens en el Sant Sopar,
quan van compartir taula Jesús i els
12 apòstols i el primer va ser arrestat
i crucificat poc després.
Una altra superstició és la suposada mala sort que porta vessar el vi
o el cava, que vulguem o no, aquests
dies de Nadal passa més sovint del
que voldríem. Sort que es compensa
sucant els dits a la beguda vessada
per tocar-se el front. Una de similar
està relacionada amb la sal, que suposa un mal presagi que caigui a terra,
ja que en temps passats havia estat
moneda de canvi, i molt valorada,
per les seves propietats conservadores. També es compensa la suposada
mala sort llençant-ne un pessic per
sobre l’espatlla esquerra.
També porta mala sort deixar el
pa cap per avall a la taula o que en
caigui una llesca a terra. Per contra,
tenir julivert és un bon auguri, que
en l’antiga Grècia era una planta sagrada que simbolitzava la victòria i la
resurrecció.

Claigas
Us desitja
bones festes!
T. +376 336 292
lampisteriaclaigas@andorra.ad

Lampisteria i calefacció

18 | ESPECIAL

2019 | nadal

un detall per a tothom

Idees gustoses

de regal

L’important és el detall, el fet de regalar, que no pas tant
el regal en si. Avui en dia apreciem més alguna cosa feta
amb amor i dedicació per la persona que regala que no pas
qualsevol cosa que es pugui comprar

E

n les pròximes pàgines
us donem un parell
d’idees per regalar a familiars i amics. Avui en
dia es valora més el detall elaborat per la persona que regala que no pas qualsevol
cosa comprada. Perquè implica temps,
que és el bé més preuat que tenim, i
que et dediquin temps és d’agrair.
Són moltes les opcions. Una podria
ser posar els ingredients secs de la re-

cepta d’un pastís dins un pot hermètic
de tal manera que es vegin les diferents
capes, i incloure la recepta escrita en
una etiqueta incloent les instruccions
per elaborar-lo, advertint que caldrà
que hi afegeixin els ingredients humits (ou, llet, oli...). Una altra opció és
preparar la recepta que vulguem i embolicar-ho perquè es transformi en un
regal increïble. A les següents pàgines
es donen un parell d’idees per regalar:
galetes de gingebre i torró de xocolata.
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2019 | 19

20 | ESPECIAL

2019 | NADAL | UN DETALL PER A TOTHOM

Les clàssiques galetes

Són molt senzilles de fer i gustoses, acompanyen molt bé el
te o cafè de mitja tarda. Embolicades amb paper de cel·lofana
o posades dins un pot de galetes constitueixen un bon detall
per regalar a amics i familiars per a aquestes festes.
Temps de preparació: 3 hores

INGREDIENTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Una mica abans de treure la massa de la neve-

PREPARACIÓ

400 g de farina

1. El primer pas és barrejar la farina amb totes les

200 g de mantega
75 g de sucre morè
75 g de sucre blanc
1 ou
1/4 de culleradeta de nou moscada
1/4 de culleradeta de clau en pols
1 culleradeta de gingebre en pols

2.

1 culleradeta de canyella en pols
1/2 culleradeta de sal
1/2 culleradeta de bicarbonat

ja
desit
Us
estes!
es F
n
o
B

espècies que porta la recepta, la sal i el bicarbonat. Per una altra banda, barregeu la mantega
amb els dos sucres. Un cop ho tingueu ben integrat, hi afegiu l’ou, i a poc a poc la farina especiada. És més fàcil preparar la barreja amb les
mans.
Un cop tingueu la massa ben pastada i la farina
especiada integrada en fareu una bola i l’embolicareu amb film transparent de cuina per deixar-la reposar una horeta aproximadament a
la nevera. Cal que la mantega s’endureixi una
mica abans de poder tallar les galetes i fornejar-les.

Ediﬁci Telecabina, local 1
Carrer d’Engolasters, 6
AD200 Encamp

Tel.: (+376) 830

700

ra encendreu el forn perquè es vagi escalfant a
180ºC. Estirarem la massa amb un corró (o alguna ampolla de vi) fins que tingui un centímetre
més o menys de gruix. I ja es poden començar a
tallar les galetes amb la forma que més us agradi i cap al forn, entre 15 i 20 minuts cada safata
de galetes.

4. Un cop cuites i fredes, ja podeu començar a decorar-les. Ho podeu fer amb llapis de fondant de
colors o de xocolata que podeu trobar al supermercat si voleu deixar córrer la imaginació dels
menuts, o espolsant una mica de sucre llustre
per sobre. Després, les col·locarem en una capsa
o pot de galetes, o les embolicarem amb paper
de cel·lofana, i ja tenim el regal preparat.
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Servei a domicili

