Elisa Morera Juan

Deixar escrit
el que hem menjat

incorpore
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Aquest llibre és l’edició d’un petit quadern de cuina que
vaig fer el 2014, per als meus nets, fills i amics. La idea va
sorgir de la meva filla Marta, que un dia em va dir: “mare,
per què no deixes escrites les teves receptes i així quedaran per
a nosaltres, i sabrem tot el que hem menjat?”. Vaig trobarho una bona idea. Al llarg dels dies viscuts sempre queda un
plat per recordar, que ens porta a una àvia o tieta, a una festa
major o aplec.
Ho vaig anar treballant i em van venir molts records.
A cada recepta, un temps i unes vivències. Receptes de l’àvia
Caterina, d’amigues i receptaris que he fet meus. Però,
sobretot, receptes d’una època en què la cuina era un mitjà
per economitzar. Potser és aquest el valor amagat que tenen
moltes d’elles. Recordo que l’àvia sempre afegia unes patates
tallades a daus petits als llegums guisats, per allargar el plat.
Del suc que sobrava de les mongetes, encara en feia una sopa
que completava amb un grapadet d’arròs i fideus. A casa tot
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s’aprofitava. És aquesta cuina de l’aprofitament la que vaig
aprendre de petita, tot jugant.
La meva història no és diferent de la de qualsevol dona
de la meva edat. Vaig néixer l’any 1934, i això vol dir que
vaig viure la guerra i la llarga postguerra. A casa, el pare
i l’oncle eren al front, l’avi i la mare treballaven. Jo vaig
viure sempre amb l’àvia, que era la que portava el pòndol de
la casa. La coneixia molt, a l’àvia. Sabia si estava trista,
enfadada o espantada. Però quan deia “va, que anirem a fer
el dinar” tot canviava. I jo em posava al seu costat, sobre
d’una cadireta. “Per fer samfaina”, em deia, i jo tallava tires
de pebrot i albergínia amb unes tisores. Així va ser com vaig
connectar amb la cuina, d’una manera divertida i creativa.
Després vaig créixer i al cap dels anys em vaig casar. L’àvia
va venir a la meva nova casa, a passar uns dies, i per
descomptat es va posar a la cuina perquè jo comencés a portar
la casa i fes el menjar per als meus. Va ser llavors quan vaig
aprendre a fer el fricandó, el conill a la vinagreta, l’estofat i
els canalons; quan em va ensenyar a coure gra: mongetes del
ganxet, cigrons i llenties.

RECEPTES DE CASA_V17.indd 6

23/10/19 22:23

Sempre m’ha agradat fer i modificar. De fet, per mi la
cuina és “un posar-hi”; ara un tros d’això, ara una mica
d’allò. Partint del que tinc, reciclant o reinventant. Aquesta
és la gràcia i l’essència del joc de cuinar. Amb aquestes
receptes us vull convidar justament a això: a gaudir cuinant,
de manera senzilla, i a compartir-ho i transmetre-ho com
l’àvia va fer amb mi i com jo he fet amb els meus fills. La
recepta continua.
Finalment, també m’agradaria que aquest llibre donés
valor al treball silenciós de generacions de dones que han
tingut, i tenen, el compromís de fer el menjar per als de casa.
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Primers
Dedico aquestes receptes a vosaltres,
la meva família, que participeu d’aquesta
cuina que hem anat fent nostre. Les he
escrit no per imposar una manera de fer-les
(canviant així la creació que un pot tenir
en fer un plat), sinó per donar una pauta i
algun truc per fer-ho més bo.
Crec que buscareu en elles el gust i les
olors dels vostres records, que són els dos
sentits que ens queden més a la memòria.
Elisa Morera Juan
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Albergínies de l’àvia Maria

INGREDIENTS
(4 persones)

4 albergínies mitjanes
Una mica de farina
Formatge ratllat emmental
Oli d’oliva
Sal
Per a la beixamel, veure pàgina 77

Tallem les albergínies a làmines i les

deixem en repòs amb una mica de sal
perquè plorin i perdin acidesa.
Tot seguit les enfarinem, les fregim i en
posem dues o tres capes en una plata
de forn. Finalment les cobrim amb salsa
beixamel (veure pàgina 77), hi tirem
formatge ratllat i les gratinem.
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Amanida de patates

Amanida d’arròs
“La preferida de la Joana .”

“ És una amanida de primavera, es fa amb patata nova.”

INGREDIENTS

INGREDIENTS

(4 persones)

(6 persones)

1 kg de patates (les petitones són ideals)
2 ous (1 per a l’ornament )
1 llauna de tonyina (de 112 g, aproximadament)
o filets d’anxova al gust
150 g de mongeta tendra (opcional)
Un grapat d’olives negres

300 g d’arròs
1 poma golden
4 rodanxes de pinya (de llauna)
50 g de pinyons
50 g de nous
Per a la maionesa, veure pàgina 79

Per a la salsa verda, veure pàgina 82

Fem bullir l’arròs al dente, és a dir, si

Fem coure les patates amb pell, les pelem i les tallem a

posem 300 g d’arròs ha d’haver-hi el
doble d’aigua.

rodanxes.

Tallem la poma i la pinya a quadrats
petits. Posem la poma en una mica de
suc de pinya per evitar que s’oxidi. Ho
barregem tot amb l’arròs i hi tirem per
sobre les nous i els pinyons.
Finalment fem una maionesa (veure
pàgina 79), a la qual haurem posat 3
cullerades del suc de la pinya. La salsa
se serveix a part.
12

Tot seguit preparem una salsa verda (veure pàgina 82).
A continuació fem capes de patata i de tonyina (o filets
d’anxova), hi afegim part de la salsa verda, l’ou dur
escantonat i, si volem, uns filets de mongeta tendra.
Acabem d’afegir la salsa verda que ens queda i hi ratllem
l’ou dur per sobre. Ho podem adornar amb un grapat
d’olives negres.
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Arròs amb oli

Coca de bledes

“ Ideal per a buffets.”

INGREDIENTS
(4 o 6 persones)

1/2 kg de bledes
1 pebrot verd petit
1 ceba
50 g de pinyons
50 ml d’oli d’oliva
50 g de formatge emmental
Sal i pebre

Fem bullir tots els ingredients

30 minuts lleugeret.

INGREDIENTS
(3 persones)

1 litre i 1/2 d’aigua
2 grans d’alls
1 raig d’oli d’oliva
100 g d’arròs
Sal

Jo hi tiro l’oli a mig bullir
aprofitant el remolí que fa
el mateix bull. Queda força
espessa.

Per a la massa de coca, veure pàgina 80

Cal tenir en compte que aquest
plat, com la sopa de carbassa,
és per menjar acabat de fer,
ja que l’arròs va bevent líquid
i ens pot quedar eixut. Per
evitar-ho, podem treure el
caldo i afegir-lo just al moment
de servir-lo.

Ens interessen només les fulles de les bledes. Ben netes i

eixutes, les tallem a trossets, i fem el mateix amb el pebrot i la
ceba. Ho posem a macerar amb l’oli d’oliva d’un dia per l’altre.
Preparem la massa de coca (veure pàgina 80) i la deixem
reposar 20 minuts (tot i que també podem comprar una
farina amb el llevat incorporat).
Escampem la barreja de bleda, pebrot i ceba (prèviament
escorreguda) sobre la massa, tot posant-hi els pinyons, la sal
i el pebre al gust.
Ho fem coure 30 minuts al forn, ja calent, a 180 graus.
Abans de treure-ho, hi posem formatge ratllat emmental
amb la idea que ens quedi com una teranyina (no gratinat).
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Foie d’ànec a la sal

“La delícia que assaborim la nit de Nadal.”

INGREDIENTS
(10 persones)

A continuació, el deixem en una plata amb un fons de sal i el
cobrim amb la restant, sempre a la nevera. Passades 24 hores,
traiem la sal i li deixem la gasa fins al dia de servir-lo. Es pot
guardar un màxim de 3 dies.

1 fetge d’ànec de 1/2 kg
de bona qualitat
2 pots petits de trufa
3 cullerades de conyac bo
(millor francès)
1 kg de sal semigruixuda
1 gasa (per a 2 o 3 rotllos de foie)

Si fem que la gasa tingui 3 capes modificarem el punt de salat
del foie (ja que la sal no li tocarà tan directament).
Se serveix amb torradetes.

Per preparar el fetge l’hem de manipular a temperatura

ambient. Traiem tot els nervis, treballant-ho amb els dits fins
que no en quedi cap.
Posem el fetge sobre la gasa, formant un cilindre, i hi introduïm
trossets de trufa. L’enrotllem de manera que quedi el més
compacte possible i ho tanquem amb un cordillet pels extrems.
Pintem la gasa amb un pinzell sucat en conyac.
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Pastís d’albergínia (moussaka)

Posem oli en una paella i les fregim (primer les meitats
i després les làmines), havent-les passat prèviament per
farina. Per tal que escorrin l’oli, les deixem sobre un paper
de cuina.

“ Recepta d’en Georges del Bourg Tibourg París.”

Tallem per la meitat 7 albergínies (em refereixo a les

petites i llargues que es troben de juny a octubre),
conservant-ne la pell. Les restants les pelem, les
tallem a làmines i les deixem totes 1 hora amb una
mica de sal perquè plorin.

A sobre hi posem una capa de tomàquets que haurem
tallat a rodanxes, i un altre cop formatge i herbes. I de nou
una capa d’albergínies. Seguim així fins a obtenir 3 capes
d’albergínies i 2 de tomàquets, sempre intercalant-hi les
herbes i el formatge de cabra.

INGREDIENTS
(8 o 10 persones)

15 albergínies
(7 d’uns 25 cm de llargada)
1 kg de tomàquets vermells
(1 de bonic pel centre)
200 g de formatge de cabra
Herbes seques barrejades
(alfàbrega, menta i una mica d’anet)
1 gra d’all
Una mica de julivert fresc
Una mica de pa ratllat
Oli d’oliva
Sal
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A continuació, muntem el pastís en un motlle de 30 cm.
Al mig, al voltant de les albergínies amb la pell cap a
sota, hi situem un tomàquet bonic cap per avall (com
una flor). Després hi escampem una mica de formatge
de cabra, que haurem esmicolat anteriorment amb els
dits, el polsim d’herbes, la mica d’all i el julivert. Si afegim
pa ratllat al formatge no se’ns enganxarà als dits i ho
treballarem millor.

Una vegada muntat, ho col·loquem al forn 3/4 d’hora
a uns 180 graus, i quan ja hagi reposat ho girem. Es pot
servir fred o calent.
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