Caga
torró!

Torró de xocolata
Treballem la xocolata de cobertura fins
a deixar-la a 30 graus. Amb aquesta
xocolata recobrim el motlle del torró
procurant que ens quedi una capa
fina. Per fer el farcit posem els 450 gr.
d’aigua al foc amb la polenta, la
farina d’arròs, el cardamom, el clau
d’olor, el cacau en pols, la sal i el pebre.
Barregem la mescla uns 20 minuts fins
que tinguem una pasta elàstica. Un
cop cuita, la barrejarem amb els 400 gr.
de xocolata fondant ja fosa. S’ha de
remenar bé la pasta resultant per tal
de que emulsioni. La deixarem refredar
fins a 30 graus. Omplim el motlle amb
el farcit a 30 graus i el reservem a la
nevera 8 hores perquè cristal·litzi. Un
cop cristal·litzat, tapem el torró amb
més cobertura a 30 graus i ja el tindrem
fet.

1000 gr xocolata de
cobertura
400 gr. de xocolata fondant
1 pessic de cardamom
amb pols
1 pessic de clau d’olor
450 gr. aigua
75 gr. de polenta
20 gr. farina d’arròs
20 gr. cacau en pols
sal i pebre

Había distintos tipos de pan, según la clase social a la que se
destinaba. Predrag Matvejevi cuenta que el de los pobres estaba
poco amasado y horneado, para consumir menos leña. Los granos
–a veces se usaba polvo de haba, de algarroba, de pimiento o de
castaña– eran los más burdos y no siempre separados de la paja.
Las aguas con que se hacía eran dudosas. Se colaban raíces en
la masa, hierbajos y tierra. Había casos de alucinación tras su
ingesta, dadas las fermentaciones de ciertas plantas molidas en la
presunta harina. Diarreas e hinchazón en el vientre. Los militares
comían un pan mejor, pero los de bajo rango tomaban uno hecho
a base de mendrugos y migas de las sobras. Éstas se ponían en
agua caliente con sal hasta conseguir un nuevo amasado. Los
marineros consumían un tipo de pan seco, insípido y plano como
un canto rodado, por eso se le llamaba galet, es decir, galleta.
También ingerían un pan de algarrobas para que sus excrementos
salieran duros y secos, y fuera fácil limpiar la cubierta si se
escapaba algo. Para los caballeros, médicos, abogados y curas se
cocía uno especial, lentamente, con la corteza calentada por leña
bien seca y hornos ventilados, semillas limpias y agua extraída
de buenos pozos (pain de chevalier, pain de cour, pain de pape,
pain de sacristie). Panes distintos para distintas hambres. Era un
bien tan deseado, y tan inimaginable verlo entero, que es posible
que brot y bread estén relacionados con brechen y break, porque
siempre se le encontraba partido o cortado.

Pa exprés de carxofes, xampinyons,
panses i xocolata
Pelem i netegem les carxofes, en tallem
el cor a làmines ben fines, les saltem
en una paella i les reservem.
Netegem els xampinyons, en treiem el
peu i els tallem molt fins. Els disposem
sobre un paper de forn amb oli d’oliva
i els fornegem a 150 graus durant 30
minuts fins que estiguin daurats i secs.
Els reservem i els deixem refredar.
Dissolem el llevat en aigua tèbia, hi
afegim la farina i el cacau en pols i ho
barregem bé, després hi incorporem
l’oli d’oliva, la sal i el pebre.
Finalment hi afegim les carxofes, els
xampinyons, les panses i la xocolata
negra que prèviament haurem desfet.
Ho pastem fins que quedi tot ben
incorporat.
Deixem reposar la massa 20 minuts
tapada amb un plàstic. Després dels
20 minuts la fem voleiar una mica i la
col·loquem en una safata amb paper

Ingredients per un pa
de 1,200 gr. aprox.:
500 gr. de farina de força
20 grams de llevat fresc
400 gr. d’aigua tèbia
3 carxofes
12 xampinyons
50 gr. de panses
50 gr. de xocolata negra al 70%
10 gr. de cacau en pols
2 cullerades d’oli d’oliva
Sal i pebre

de forn. La tapem amb el plàstic i la
deixem en un lloc càlid durant 1 hora
perquè fermenti.
Escalfem el forn a 200 graus i hi posem
la massa. Al cap de 15 minuts l’abaixem
a 170 graus, el deixem 40 minuts més
i el retirem del forn.
Nota: Si tenim forn de gas posarem dins del
forn una safata amb aigua (uns 400 ml.)
abans de posar-hi el pa, perquè no no se’ns
cremi de sota.

Pozol de cacau, Doña Florinda Chiapas del Corzo
Poseu l’aigua a bullir i afegiu-hi la
farina de blat de moro, el cacau, el
sucre i la canyella.
Quan hagi bullit barregeu-ho bé,
afegiu-hi aigua i deixeu-ho refredar.
Un cop fred es serveix amb gel al
moment.

600 ml aigua
25 gr. de farina de blat
de moro
25 gr. de cacau en pols
Mitja branca de canyella
20 gr. de sucre
Un pessic de sal
Gel

La frugalidad ordena los hábitos cotidianos. Esta palabra
nació de frux, «grano de trigo». El frugal, el que pasa con
poco, es difícil de vencer. A los hombres frugales los griegos los
conocieron como khrésimoi, los «útiles». Lo comenta Cicerón.

Gambes amb xocolata
i gírgoles confitades
Peleu les gambes. Salteu els caps en
una paella, afegiu-hi el brou de peix i la
xocolata i deixeu-ho coure uns minuts.
Passeu-ho tot per un colador xinès i
reserveu la salsa.
Netegeu les gírgoles i confiteu-les amb
l’oli de gira-sol, l’all, el pebre de Jamaica
i el llorer. Mireu que l’oli no bulli mai.
Salteu les gambes a la paella amb una
mica de sal i pebre.
Disposeu en bols individuals les gírgoles,
les gambes i la salsa del cap de les
gambes calenta

Per a 4 persones:
4 gambes
4 gírgoles grans
8 gr. de xocolata negra al 70%
200 ml. d’oli de gira-sol eco
200 ml. de fumet de peix
10 grans de pebre de Jamaica
1 fulla de llorer
1 gra d’all

El del gusto es el último sentido que se pierde, de ahí vendrá
lo del amargo ﬁnal.

La sopa apenas se enfría cuando soplamos.
Apartamos el humo.
*
La sopa de los pobres, esa que durante la Edad Media
repartían detrás de la cocina de los conventos, consistía en
una mezcla de las sobras que se hervían una y otra vez hasta
quedar en nada. Quienes la tomaban le llamaban bodrium,
que el bajo latín había tomado del germánico Brod, «caldo».
O sea, un bodrio.

Caldo de verdures i cacau
amb mousse de moniato
Posem el caldo al foc, quan bulli hi
afegim el cacau, les llavors d’anís i ho
cuinem tot durant uns minuts.
Fem un puré amb el moniato, hi afegim
sal i pebre i hi barregem lentament les
clares d’ou muntades amb el sucre.
Amb l’ajuda d’unes culleres fem boles
i les col·loquem en una safata per anar
el forn.
Escalfem el forn a 180 graus i hi coem
les boles durant 10 minuts.
Escalfem el caldo, el rectifiquem de
sal i el servim en un plat. Hi afegim la
mousse de moniato amb un raig d’oli
d’oliva extra verge.

1 litre de caldo de verdures
2 moniatos grans bullits
sense pell
Una cullerada de cacau
en pols
5 granets de llavors d’anís
Sal i pebre
3 clares d’ou
Una cullerada rasa de sucre

Risotto de xocolata
Piqueu la ceba, l’all, l’api i els xampinyons
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 pebre.
Quan l’arròs comenci a transparentar,
afegiu-hi el vi blanc.
Un cop el vi s’hagi reduït, hi aboqueu de
mica en mica el brou de verdures calent
mentre remeneu l’arròs perquè el vagi
absorbint; amb això aconseguireu que
l’arròs deixi anar el midó, i així el resultat
serà cremós. Coeu l’arròs a foc viu durant
12 minuts, afegiu-hi la xocolata
i remeneu-lo.
Tasteu-lo i rectifiqueu-lo de sal. Retireu
l’arròs del foc, afegiu-hi el parmesà ratllat
i les puntes dels espàrrecs prèviament
saltades. Deixeu-lo reposar uns minuts
tapat.
Serviu l’arròs amb una mica de parmesà
ratllat.

Arròs blanc
1 ceba gran
1 gra d’all
1 branca d’api
1 copa de vi blanc
200 gr. de xampinyons
100 gr. d’espàrrecs verds
25 gr. de xocolata negra al 70%
Brou vegetal
100 gr. de parmesà ratllat
Oli d’oliva extra verge
Sal
Pebre
Nou moscada

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

Restes de risotto de xocolata
Scamorza fumada
Oli d’oliva extra verge

Pollastre amb mandarines
Recepta original de la senyora
Angelina Vilella Cabanas

Trossegeu el pollastre, salpebreu-lo
i daureu-lo en oli. Afegiu-hi cebes
i pastanagues tallades a trossos i
ofegueu-ho tot uns minuts. Afegiu-hi
xerès sec, un dau de brou desfet en un
decilitre d’aigua calenta, una mica de
xocolata ratllada i dues mandarines
a grills (si són Tollupol, molt millor).
Coeu-ho a foc suau mitja hora. Retireu
el pollastre i passeu la salsa per la
batedora. Poseu de nou el pollastre i
la salsa a la cassola, afegiu-hi dues
mandarines més a grills i feu-ho coure
tot deu minutets més a foc suau.

Pollastre
4 mandarines
Cebes
Pastanagues
Xerès sec
1 dau de brou
Xocolata
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