
Per començar el menú, una amanida fresca, original i molt vistosa. Fàcil de fer i 

amb molt de sabor, segur que sorprendrà els vostres convidats i no us portarà

gaire temps a la cuina.

Amanida de llagostins i mango

INGREDIENTS

• 24 llagostins cuits

• 200 g de fulles d’amanida

• ½  ceba tendra
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• ½  ceba tendra

• tomàquets cherry

• 1 mango

• 1 alvocat

• cibulet

• 50 ml. d’oli d’oliva

• sal i pebre

1. Per fer l’amaniment, piquem el cibulet i el barregem amb 

l’oli, la sal i el pebre fins a obtenir una salsa emulsionada.

2. Tallem la ceba en juliana i els tomàquets per la meitat.

3. Tallem a daus el mango i l’alvocat.

4. A l’hora de muntar el plat, repartim primer les fulles 

d’amanida i després la ceba, les fruites, els tomàquets i els 

llagostins.

5. Finalment, ho ruixem tot amb la salsa.

*Suggeriment: Podeu afegir-hi també altres fruites tropicals 

com la papaia o la fruita de la passió.



Us presentem un plat molt tradicional en el que la barreja d’aromes de la canyella

amb els fruits secs i el vi blanc ens recorden que és Nadal. 

Disfruteu-lo amb els vostres!

Pollastre al forn amb poma i fruits 
secs

INGREDIENTS

• 8 cuixes de pollastre

• 2 pomes

• 12 prunes seques
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• 12 prunes seques

• 24 panses

• 2 cullerades de pinyons

• 1 cullerada d’ametlla filetejada

• una rama de canyella

• 1 ceba

• 1 porro

• 2 gots de brou de pollastre

• vi blanc

1. Daurem les cuixes en una paella i les fiquem en una safata 

de forn.

2. Trossegem la ceba i el porro i els fregim en una paella. Ho 

afegim a la safata i ho rostim tot al forn a 180 ºC.

3. Quan faci uns 20 minuts que les cuixes són al forn, 

escampem els fruits secs per sobre i girem les cuixes. 

Afegim la canyella. Incorporem també el brou i el vi i deixem 

que es cogui tot durant uns 20 minuts més.

4. Pelem, tallem i afegim les pomes. Girem les cuixes, de nou, 

i deixem que es rosteixi 10 minuts més.



Si voleu unes postres diferents i fàcils de fer aquesta és la vostra recepta. A més

de ser refrescant i lleugera, és ideal per ajudar a les digestions d’aquests dies. 

Escolliu una bona pinya i teniu l’èxit assegurat.

Carpaccio de pinya

INGREDIENTS

• 1 pinya

• 50 gr. de cacauets salats amb mel

• gelat de iogurt
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• gelat de iogurt

• fruites del bosc

1. Traiem la pell a la pinya i fem rodanxes tan fines com 

puguem. Les assequem amb paper de cuina.

2. En el moment de servir, les disposem en un plat.

3. Triturem els cacauets i els escampem per sobre de la pinya.

4. Col·loquem una bola de gelat al mig i alguns fruits del bosc 

per sobre.

*Suggeriment: Si teniu un bufador de cuina o accessori per la 

crema catalana, podeu cremar una mica de sucre per sobre 

de la pinya abans d’afegir els cacauets.


