
Maldita  
mermelada



Mermelada de calabaza 
Poner en una cazuela la calabaza 
cortada en dados con el limón y el agua.
Cocer hasta que la calabaza esté blanca 
(20-30min) removiendo de vez en 
cuando. Batir el conjunto, retirando un 
poco de líquido si fuese necesario.
Añadir el sirope de agave, remover a 
fuego lento 5min.
Listo, ya puede envasarse en los frascos 
y cocer al baño maría.

1 kg de calabaza

El zumo de 1 limón y medio

250 gr de sirope de agave

1 vaso de agua

2 cucharadas soperas  
de semillas de amapola

En una línea constante,
suspendidos en el tiempo
atrapados, retenidos.



Focaccia de carbassa 
Escalfeu la llet de civada a 37º, agafeu-
ne una mica i desfeu-hi el llevat.
Afegiu-hi la resta d’ingredients i pasteu la 
massa durant uns 10 minuts.  
En una safata amb paper de forn, poseu-
hi la massa en forma de rectangle.
Deixeu que fermenti durant 20 minuts. 
Escalfeu el forn a 200º.
Disposeu sobre la massa la ceba tallada a 
la juliana molt fina, les olives, un raig d’oli 
i la sal.
Enforneu-la durant 25 minuts. 

Sopa de carbassa amb cacauet 
Salteu la ceba en una olla. 
Quan canviï de color afegiu-hi la 
carbassa sense pell tallada a trossets 
petits.
Tapeu-ho i deixeu-ho coure un minuts, 
afegiu-hi el brou i deixeu-ho coure uns 
minuts més.
Treieu l’olla del foc i tritureu-ho tot amb 
una cullerada de crema de cacauet. 
Corregiu-ne el punt de sal.

Per la massa:

400gr de puré de carbassa 

30gr de llevat fresc

500gr de llet de civada

1 kg de farina d’espelta 
integral

Alls escalivats

1 cullerada de mel 

Orenga 

Romaní

20 gr de sal marina

Per posar pel damunt:

2 cebes morades

Oli d’oliva extra verge 

Olives negres 

Sal maldon

500 gr de carbassa

1 ceba gran

Una cullerada de crema  
de cacauet

Oli de gira-sol

1 litre de brou de verdures

Sal marina.

Temo
que te lleves una imagen equivocada de mí,
porque puede que sea cierta.



Amanida de carbassa, 
remolatxa i formatge  
de cabra tou 
Talleu la carbassa i la remolatxa a daus 
i bulliu-les amb les llavors d’anís i la sal, 
fins que quedin toves. Refredeu-les amb 
aigua freda.
Talleu el formatge a daus igual que les 
verdures.
En un bol mescleu la carbassa, la 
remolatxa, el formatge, l’oli de gira-sol 
eco, el vinagre, la sal i la sàlvia picada.

250 gr de carbassa

250 de remolatxa

250 gr de formatge  
de cabra tou 

Oli de gira-sol eco 

Vinagre

Sèsam 

Llavors d’anís

Sàlvia

Sol
Sola
Solitaria.
Malaria
Mala
Mal.



Risotto de carbassa - Arancinis 
Piqueu la ceba, l’all, l’api i la carbassa ben 
fins i sofregiu-los amb l’oli d’oliva extra 
verge.
Afegiu-hi l’arròs i marqueu-lo.
Tireu-hi una mica de nou moscada i de 
pebre.
Quan l’arròs comenci a transparentar, 
afegiu-hi el vi blanc.

Un cop el vi s’hagi reduït hi aboquem de 
mica en mica el brou de verdures calent 
mentre remenem l’arròs perquè el vagi 
absorbint; amb això aconseguirem que 
l’arròs deixi anar el midó, i així el resultat 
serà cremós. Coeu l’arròs a foc viu durant 
12 minuts i remeneu-lo. 
Tasteu-lo i rectifiqueu-ne el punt de 
sal. Retireu l’arròs del foc i afegiu-hi el 
parmesà ratllat. Deixeu-lo reposar tapat 
uns minuts.

Arancinis de carbassa  
amb mozzarella 
Amb l’arròs que us ha sobrat, feu boles de 
la mida d’un ou i farciu-les de mozzarella.
Fregiu-les en una paella amb oli d’oliva 
extra verge.
Poseu-les sobre paper absorbent.

400 gr d’arròs blanc

1 ceba gran

1 gra d’all

1 branca d’api

1 copa de vi blanc

400 gr de carbassa

1 litre de Brou vegetal

100 gr de parmesà ratllat

Oli d’oliva extra verge

Sal

Pebre

Nou moscada

Restes de risotto  
de carbassa

Mozzarella

Oli d’oliva extra verge

Sèsam torrat

No me siento 
de aquí, 
ni de allá
y menos
de donde vengo.



Bacallà amb carbassa 
Talleu el bacallà a daus i salteu-lo un 
minut en una cassola.
Talleu la ceba a la juliana i salteu-la amb 
l’oli d’oliva. Quan canviï de color afegiu-
hi l’all i el gingebre tallats petits, i la 
carbassa tallada a daus. Coeu-ho durant 
un minuts i afegiu-hi el brou de peix. 
Quan la carbassa estigui feta, enretireu 
la cassola del foc, poseu-hi el bacallà i 
deixeu-ho tapat durant uns minuts. 

400 gr de bacallà

400 gr de carbassa

1 ceba gran

1 gra d’all

30 gr de gingebre

Oli d’oliva extra verge

500 cl de brou de peix 

Sal marina.

¿Se gastan las palabras de tanto decirlas?
¿Y las verdades?



Torrada de Santa Teresa amb 
salsa de melmelada de carbassa 
Escalfeu la llet i feu una infusió amb les 
espècies i la pell de la llimona.
Afegiu-hi la melassa d’arròs i aboqueu-ho 
en una safata. 
Treieu-la la crosta del pa i talleu-lo a talls 
rectangulars. Disposeu el pa a la safata 
amb la llet infusionada. 
Deixeu-lo a la nevera 8 hores, girant el pa 
un parell de vegades perquè quedi ben xop 
per tots costats.
Escorreu els trossos de pa sobre una 
reixeta. 
En una paella poseu-hi una mica de 
mantega i salteu el pa fins que quedi 
daurat.
Escalfeu la melmelada de carbassa amb 
una mica d’aigua.
Disposeu en un plat una mica de salsa de 
melmelada i una torrada de Santa Teresa 
calenta.

Pa de pagès, 

1 litre de llet de vaca

Anís estrellat

Cardamom

Canyella

La pell d’una llimona

100 gr de melassa d’arròs

Aigua mineral

Melmelada de carbassa

Mantega

La tranquilidad viene cuando dejas de hacerte preguntas.
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Los secretos encubiertos
son los que quedan más bonitos
cuando se revelan
los entresijos.




