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Introducció

Teniu a les mans una recopilació d’idees, receptes, propostes i/o consells 
relacionades amb la cuina de les sobrances. 

Aquesta recopilació té com a objectiu recordar-nos que allò que ens 
queda a la nevera —sovint ens hi queda massa dies, i ho acabem llen-
çant—, podem aprofitar-ho si tenim idea de què en podem fer.

És ben cert que la gent gran —aquella que durant la seva vida han po-
gut passar penúries econòmiques— té molta més tendència a aprofitar els 
queviures que no pas els joves, els quals, ja sigui pel ritme de la vida, per 
la manca de costum o per qualsevol altra circumstància, aprofiten molt 
poc el menjar sobrant, segons es desprèn de diversos estudis. Per això, 
hauríem de conrear la cultura de l’aprofitament, pensant, no únicament 
en nosaltres mateixos, sinó també en el món en general i en el futur dels 
nostres descendents. 

Ens plau recordar-vos que des de fa uns anys, en el mes de novembre, 
es celebra la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, i que en les 
edicions de 2015 i 2016 La Cuina a Sils i el Consell Comarcal de la Selva 
hem cooperat per donar a conèixer a la població estratègies d’aprofita-
ment del menjar sobrant.

En aquests anys, el Consell i La Cuina a Sils hem desenvolupat activi-
tats com tallers de cuina a diferents espais de la comarca, difusió i tastets 
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en els mercats setmanals dels pobles i a les escoles, i també un concurs de 
receptes elaborades a partir de l’aprofitament dels queviures, obrint un 
espai de participació amb altres cuiners i cuineres de la comarca. 

Les receptes, consells o idees que presentem seran bàsicament apor-
tacions de les populars Cuineres de Sils, però no volem oblidar-nos, de 
cap manera, d’aquelles persones que en les darreres edicions també van 
participar-hi amb les seves aportacions. 

 Així doncs, volem agrair la participació de: Antonia Expósito, Anna 
Moreno, Marta Roig, Silvia Patón, Maribel Saavedra, Dolors Muñoz, 
Elia Martínez, Cristina Asensio, Montse Serrano, Rita Sauri, Laura Gon-
zález, Eva Olive, Carme Buj, Carme Vivancos i Dones de Riudellots.

 Bé, solament ens queda esperar que aquestes senzilles idees siguin 
profitoses per tothom, que ens ajudin a preservar el nostre entorn i la 
nostra cuina i, en definitiva, la nostra vida.

La Cuina a Sils, 2016

Aclariments 
En aquest petit llibre de recomanacions, receptes i propostes no hi troba-
reu, en la majoria d’elles, el format típic d’un llibre de cuina o de receptes 
amb indicació de les corresponents quantitats a posar. El motiu és que no 
sabrem quina quantitat de producte sobrant ens queda a la nevera; per 
tant, preneu-vos-ho com una proposta o idea. Caldrà que cadascú faci 
la seva aportació en relació a les quantitats, i ja hi serem a temps, en un 
futur, a introduir les rectificacions que facin falta.

Malgrat que la primera vegada no la veieu perfecta, estem segurs que 
hi trobareu alternatives satisfactòries. Al capdavall, penseu que el plat 
que recuperareu potser no serà un plat ideal, però sí que serà gratificant i 
agraït per a les persones que el mengin.
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Què podem fer amb les carns  
sobrants dels rostits

Canalons
Ingredients:
•	carn sobrant  

de rostit
•	canalons
•	oli
•	cervell de xai
•	fetges de gallina  

o de pollastre
•	tomàquet
•	conyac
•	alls
•	farina
•	mantega 
•	 llet
•	formatge

K

Procés:
Bullirem els canalons en aigua amb sal amb 
una mica d’oli d’oliva per tal que s’enganxi la 
pasta una amb l’altra. Deixarem coure entre 15 
o 20 minuts. Els retirem, els escorrem en un 
colador, els passem per aigua freda i amb els 
dits els anem traient del colador un a un i els 
posem sobre un drap sec i net.

La carn sobrant per emplenar-los, la neteja-
rem de tots els ossos i altres parts no desitjades 
i la trinxarem. Hi afegirem, tallat petit, un cer-
vell de xai i uns fetges de gallina o de pollastre 
que abans haurem passat per una paella amb 
una mica de tomàquet i unes gotes de conyac.

Prepararem una beixamel amb farina, man-
tega i llet, que no sigui massa espessa. En posa-
rem unes cullerades en el trinxat, l’amassarem i 
farcirem els canalons, repartint la carn entre ells.
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Posarem els canalons alineats en una plata 
per anar al forn, que haurem untat amb man-
tega, hi posarem la beixamel per sobre i for-
matge ratllat. Si vos hi agrada, podeu posar-hi 
també per sobre petits trossos de mantega.

Ho posarem al forn calent i deixarem fer 
fins que quedin rossos al nostre gust.

Procés:
Per al farcit, feu el mateix que hem fet amb els 
canalons. Pel que fa a les carxofes, netegeu-les 
de les fulles dures, talleu-hi, com sempre feu, 
la part superior de la fulla i poseu-les a bullir 
senceres amb un pot d’aigua amb sal. 

Quan hagin bullit uns quinze minuts, re-
tireu-les i deixeu-les refredar una mica boca 
avall, així s’escorreran. Quan pugueu tre-
ballar-hi sense cremar-vos, amb una mà de 
morter, pressioneu l’interior de la carxofa per 
tal d’aixafar-la i que ens quedi un espai per 
poder-les farcir. No pressioneu massa, per 
evitar que s’esbardelli.

Seguidament farciu les carxofes, poseu-hi 
per sobre una mica de formatge i poseu-les 
al forn l’estona suficient per tal de fondre el 
formatge i que ens quedi torrat.

Carxofes farcides
Ingredients:
•	carn sobrant  

de rostit
•	carxofes
•	formatge
•	sal

Amanida de pollastre a l’ast
Ingredients:
•	pollastre a l’ast sobrant
•	pinya en almívar
•	enciam
•	tomàquets
•	espàrrecs verds
•	blat de moro
•	maionesa
•	conyac

Procés:
Poseu en un vol tallat a daus la resta de po-
llastre a l’ast i daus de pinya en almívar, afegiu 
enciam, tomàquets, espàrrecs i blat de moro. 
Feu una salsa roja amb maionesa i tomàquets 
afegint-hi unes gotes de conyac. Barregeu tot 
i repartiu en els plats.

Xampinyó farcit de carn 
Ingredients:
•	carn sobrant de rostit
•	xampinyons
•	formatge ratllat
•	oli
•	sal

Procés:
Per aquest entrant, ens cal trobar uns xampi-
nyons que siguin grossets de mida, ja que això 
ens permetrà treballar millor el plat.

Elimineu els ossos del rostit i allò que no 
veieu bé. Talleu la carn ben petita i passeu-la 
una mica per la paella. Reserveu-la.

Talleu el tronc dels xampinyons al màxim 
i peleu-los. Quan els tingueu nets, prepareu 
una paella amb oli suficient per fregir-los i dei-
xeu-la escalfar. En el moment que l’oli sigui ca-
lent, fregiu els xampinyons per la part de sota. 
Quan agafin color, abaixeu el foc i retireu-los 
de la paella. Doneu-los la volta, saleu-los i far-
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Macarrons
Ingredients:
•	carn sobrant de rostit
•	macarrons
•	sal
•	mantega
•	salsitxes
•	formatge ratllat

Procés:
Coem els macarrons en aigua bullint i salada, 
els colem i els posem en una safata que pugui 
anar al forn; al fondo de la safata hi posem 
trossos petits i fins de mantega.

Tallarem la carn sobrant ben petita, la pas-
sarem per una paella i hi afegirem unes salsit-
xes tallades en petit.

Escalfarem els sucs i verdures del cuinat 
anterior. Ho passarem per una batedora fins 
que ens quedi una salsa, que reservarem. 

Posarem els talls de carn i les salsitxes per 
sobre dels macarrons. Ho barrejarem tot i ho 
posarem a la safata amb mantega; ho cobri-
rem amb formatge ratllat del tipus que vos 
agradi, una mica de pa ratllat i la salsa del ros-
tit reservada.

Posarem la safata al forn, fins que veiem 
que queda torrat al nostre gust.

ciu-los amb la carn cuita i un pols de formatge. 
Torneu-los a posar a la paella i deixeu-los fer 
fins que siguin fregits i el formatge, fos.

Ho podeu farcir amb qualsevol altre pro- 
ducte i una mica de sofregit. Cal servir-ho de 
seguida, si no, el xampinyó no és tan maco. 

Ous al forn
Ingredients:
•	carn sobrant de rostit
•	ceba
•	tomàquet
•	sal
•	mantega
•	formatge ratllat

Procés:
Feu un sofregit amb una ceba petita i un 
tomàquet. Un cop cuit, afegiu-hi la carn so-
brant trinxada i deixeu-la escalfar una estone-
ta solament perquè s’escalfi. Repartiu la carn 
en cassoletes petites untades amb mantega, 
poseu-li per sobre un ou. Saleu-ho i poseu-ho 
al forn fins que l’ou sigui cuit al vostre gust. 

Si voleu, també podeu posar per sobre de 
la carn, abans de posar-hi l’ou, una mica de 
formatge ratllat. Tot això, al vostre gust.

Crestes de carn
Ingredients:
•	carn sobrant de rostit
•	ceba
•	tomàquet
•	pebre roig
•	oli
•	sal
•	patates
•	mantega
•	pa torrat

Procés:
Trinxeu la carn sobrant i reserveu. Feu un so-
fregit de ceba, tomàquet i un pols de pebre 
roig en pols. Quan sigui el sofregit acabat, 
barregeu-hi la carn i guardeu-ho. Bulliu unes 
patates, i quan siguin cuites, poseu-hi un pols 
de sal i amasseu-les amb mantega. Esteneu la 
patata i farciu-la amb la carn reservada. Passeu 
les crestes per pa torrat i fregiu-les.

A l’hora d’escalfar la carn ja cuita, procu-
reu que la seva salsa no bulli, amb això evita-
reu que s’endureixi.
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Procés:
Trinxarem tota la carn, afegint-hi julivert, un 
pols de sal i ous segons la quantitat de carn.

Treballarem la barreja amb una forquilla 
i afegirem una mica de pebre negre en pols.

Farem una beixamel bastant espesseïda i 
l’afegirem a la pasta; quan tot estigui fred, di-
vidirem la quantitat en parts iguals, hi dona-
rem forma cilíndrica i llarga, com vulguem. 

Passarem les croquetes per ou batut i pa 
ratllat i seguidament les fregirem en oli sufi- 
cient i ben calent, procurant que ens quedin 
ben rosses per tots els costats. Quan estiguin 
cuites al nostre gust, les retirarem.

Croquetes
Ingredients:
•	carn sobrant de rostit
•	 julivert
•	ous
•	pebre negre en pols
•	beixamel
•	pa ratllat

Espinacs
Ingredients:
•	carn sobrant de rostit
•	espinacs
•	ceba
•	panses de Corint
•	oli
•	sal
•	alls
•	 julivert

Procés:
Bullim els espinacs i un cop cuits els escorrem 
l’aigua. En una paella amb oli, els saltejarem 
amb una ceba petita trinxada, algunes panses 
de Corint, all i julivert, sal i pebre. Deixarem 
fer una estona i abans d’acabar, hi afegim la 
carn del rostit tallada petita.

R
Què podem fer amb les carns  

sobrants de la brasa 

Cebes farcides
Ingredients:
•	carn sobrera de brasa  

o ast
•	cebes
•	caldo
•	farina
•	oli
•	sal

Procés:
Peleu les cebes i buideu-les fent un forat en 
el seu interior. Farciu-les amb la carn sobrant 
trinxada petita i les col·loqueu en una safata 
per anar al forn amb una quantitat prudent 
de caldo a sota.

Piqueu la ceba buidada, la passeu per una 
paella amb oli i un xic de farina, i una mica 
de caldo per fer-hi una salsa. Quan la salsa 
sigui feta la poseu per sobre de les cebes far-
cides amb un pols se sal, tot seguit enforneu.

És recomanable ruixar de tant en tant les 
cebes amb la salsa o caldo.

Cal servir-les tan bon punt estiguin fetes, 
sense deixar refredar.
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Xai amb mongetes
Ingredients:
•	xai sobrant de brasa
•	mongetes bullides  

sobrants
•	mantega

Procés:
Feu un puré espès amb les mongetes. En una 
safata allargada per anar al forn, poseu-hi una 
capa. Poseu-hi per sobre la carn feta petita i 
cobriu-ho tot plegat altra vegada amb el puré 
de mongetes. Poseu-hi per sobre un xic de 
mantega, ruixeu-ho amb unes gotes d’aigua i 
poseu-ho al forn 15 minuts aproximadament.

Traieu-ho quan estigui ben daurat i pas-
seu-lo a taula.

Procés:
Trieu unes albergínies mitjanes, talleu-les en 
dos pel llarg. Buideu-les amb ajuda d’un ga-
nivet o altre utillatge. Trinxeu la part interior 
de l’albergínia, juntament amb una ceba, bo-
lets, julivert i la carn. Treballeu aquesta barreja 
afegint-hi rovells d’ou. Un cop feta la barreja, 
farciu les albergínies, salpebreu, i finalment 
poseu-hi per sobre pa ratllat i un raig d’oli. 

Ara ja les podeu posar al forn i deixar que 
es facin.

Albergínies farcides
Ingredients:
•	carn sobrera de brasa
•	albergínies
•	ceba
•	bolets
•	 julivert
•	ous
•	sal
•	pebre
•	pa ratllat

Procés:
Talleu la carn ben petita, poseu-hi julivert 
i ceba trinxats, uns bolets tallats petits i alls 
també tallats petits. Barregeu-ho, afegiu-hi 
molla de pa sec remullat amb caldo, i torneu 
a remenar. Reserveu-ho. 

Talleu els tomàquets per la meitat en sentit 
horitzontal i buideu-los la polpa (cal que si-
guin uns tomàquets més aviat grossos).

Saleu els tomàquets buits, poseu-hi també 
un polsim de pebre. Empleneu els tomàquets 
amb la barreja reservada i finalment poseu una 
mica de mantega per sobre de cada tomàquet.

Poseu en una safata per anar al forn una 
mica de caldo, col·loqueu-hi els tomàquets, 
poseu per sobre una mica de formatge ratllat i 
feu-ho coure al forn no massa calent.

Tomàquets farcits
Ingredients:
•	carn sobrera de brasa  

o ast
•	tomàquets
•	ceba
•	bolets
•	 julivert
•	alls
•	pa sec
•	caldo
•	farina
•	oli
•	sal
•	pebre
•	mantega
•	caldo
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Truites farcides
Ingredients:
•	carn sobrera de brasa  

o ast
•	caldo de carn
•	cansalada
•	alls
•	ous
•	farina
•	sal
•	pebre

Procés:
Poseu una cassola al foc amb una mica de cal-
do. Quan comenci a ser calent, afegiu-hi la 
carn sobrera, uns talls de cansalada i all, tallat 
tot petit. Deixeu fer durant 15 minuts.

Mentrestant, bateu quatre ous amb quatre 
cullerades de farina. Amb aquesta barreja cal 
que feu les truites, planes i rodones. A mesu-
ra de que siguin fetes, reserveu-les. Amb la 
carn ja cuita, farciu les truites, enrotllant-les. 
Poseu-les en una safata d’anar al forn, rui-
xeu-les amb un xic de caldo de carn, saleu i 
empebreu. Coeu-ho 10 minuts amb el forn a 
temperatura mitja.

d
Què podem fer amb el peix sobrant

Sopa de peix
Ingredients:
•	restes de peix cru  

i espines
•	ceba
•	tomàquet
•	porro
•	alls
•	oli
•	 llorer
•	frigola
•	romaní
•	sal
•	ametlles
•	 julivert

Procés:
Afegirem al peix una ceba, un tomàquet, un 
porro, dos grans d’all, una mica d’oli, una fu-
lla de llorer, una branca de farigola, una bran-
ca de romaní i sal. Deixarem bullir 20 minuts. 
Reservarem el peix, triturarem les verdures, les 
passarem per un colador i reservarem. 

Tornarem a posar a l’olla les verdures co-
lades i el suc, afegint-hi pa sec i deixant fer 
15 minuts més, remenant el pa per tal que es 
desfaci bé. Quan el pa estigui ben desfet, afe-
gim el peix esmicolat i finalment hi afegim 
una picada d’ametlles, all i julivert.
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Arròs de peix
Ingredients:
•	restes de peix cuit
•	ceba
•	tomàquet
•	musclos
•	pèsols
•	arròs
•	oli
•	sal

Procés:
Preparem una cassola i farem un sofregit de 
ceba, tomàquet, all i julivert (tot petit). 

Quan el sofregit sigui fet, afegirem un gra-
pat de musclos, pèsols, i també qualsevol tall 
de carn sobrer. Afegirem arròs, deixarem fer 
una estona i seguidament hi afegirem aigua 
calenta. Quan arrenqui el bull en ferm, hi afe-
gim el peix esmicolat i ho deixem fer fins que 
l’arròs sigui cuit, comprovant com està de sal.

Bunyols de bacallà
Ingredients:
•	restes de bacallà
•	aigua amb gas
•	farina
•	ous
•	sal
•	oli

Procés:
Al dia següent que us hagi sobrat el bacallà, 
aixafeu-lo en un morter. En un bol, prepareu 
una barreja d’aigua amb gas i farina, i afe-
giu-hi rovells d’ou. Les clares munteu-les a 
punt de neu, afegiu-hi la sal que considereu, 
i barregeu tot plegat. Seguidament feu els 
bunyols, fregint-los amb abundant oli i ben 
calent. Aquests bunyols vos quedaran millor 
que els rodons. Un cop fregits, a alguns hi 
podeu posar sucre per postres, i als altres no, 
per entrants.

Sopa de bacallà amb verdures
Ingredients:
•	restes de bacallà 
•	carxofes
•	caldo de verdures
•	alls
•	oli
•	 llesques de pa petites

Procés:
Netegeu les carxofes traient-hi totes parts 
dures, i poseu-les a bullir en aigua amb sal 
durant 10 minuts. Retireu-les, i un cop fre-
des talleu-les cada una en vuit talls. Fregiu-les 
en una paella. Retireu-les quan veieu que són 
fregides.

Esmicoleu les restes del bacallà i passeu-lo 
una mica per la paella. 

Poseu en una olla suficient el caldo de ver-
dures, el bacallà esmicolat i la carxofa fregida, 
i deixeu escalfar a foc baix.

Mentrestant i en la mateixa paella de fre-
gir-ho tot, fregiu en una mica d’oli els alls 
nets sencers. Un cop veieu que els alls són 
rossos retireu-los i fregiu-hi les llesques de pa 
fins que les veieu rosses.

Quan serviu la sopa, poseu-hi a sobre la 
llesca de pa i el plat estarà a punt per menjar. 
Si voleu estalviar-vos tot el tema del pa, hi 
podeu posar galetes salades. 
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Crestes de lluç
Ingredients:
•	restes de lluç
•	ceba
•	tomàquet
•	farina
•	ous
•	vi blanc
•	sal
•	mantega
•	 llard

Procés:
Esmicoleu el lluç i el reserveu. Prepareu un 
sofregit de ceba ben fina i tomàquet. Afe-
giu-hi el lluç quan el veieu fet i reserveu.

Per fer les crestes, agafeu 300 g de fari-
na, feu-hi un forat al mig i poseu-hi un ou, 
un raig de vi blanc sec, sal, una cullerada de 
mantega i una cullerada de llard. Barregeu-ho 
i amasseu bé fins que la pasta us quedi ben 
espesseïda. L’esteneu amb l’ajuda d’un rodet 
i feu trossos rodons amb l’ajuda de la tapa 
d’una caixa de galetes o d’alguna cosa rodona 
segons la mida que vulgueu donar a les cres-
tes. Quan tingueu els trossos de pasta rodons, 
farciu-los, tanqueu-los i fregiu-los.

Mandonguilles petites de peix
Ingredients:
•	restes de peix cuit
•	molla de pa
•	 llet
•	mantega
•	pebre
•	ous
•	farina
•	pa ratllat
•	sal

Procés:
Malgrat que del peix també se’n pot aprofitar 
l’espina, en aquesta recepta n’aprofitareu no-
més la carn.

Trinxeu ben menut el peix, afegiu-hi molla 
de pa remullada amb llet, un tros de mantega, 
pebre i rovells d’ou batuts (segons la quantitat 
de peix que tingueu).

Dividiu la mescla en parts iguals, feu-
ne boletes petites, passeu-les per farina, ba-
nyeu-les amb ou batut, passeu-les per pa rat-
llat i bulliu-les en aigua amb sal.

Aquestes mandonguilles us serviran per 
acompanyar caldos de peix. Si les feu de carn, 
seguiu els mateixos passos i després fregiu-les 
amb oli.
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Remenat de salmó
Ingredients:
•	espines i restes  

de salmó
•	ous
•	alls
•	 julivert
•	oli
•	sal

Procés:
Quan a la peixateria ens obren el salmó i ens 
en treuen l’espina, podem emportar-nos-la a 
casa, perquè hi queda força carn enganxada i 
resulta molt fàcil aprofitar-la. Així, guardem 
l’espina al congelador i, quan en tinguem 
unes quantes, les agafem i en traiem la carn. 
És molt fàcil, es pot fer amb un ganivet o 
amb les mans.

Passem uns allets tallats petits per la paella 
amb oli a foc fluix. Hi afegim les molles de 
salmó i remenem. Hi afegim julivert picat, 
sal i, a continuació, un o dos ous batuts. Fi-
nalment, ho remenem fins que quedi al gust.

f
Què podem fer amb el pa sec

Pa d’all
Ingredients:
•	restes de pa
•	oli 
•	alls
•	 julivert

Procés:
Tallem el pa sobrant en rodanxes de la mida 
d’un dit aproximadament i les col·loquem a 
la safata del forn.

Al pot de la batedora, hi posem tres o qua-
tre alls, un ramillet de julivert i l’oli d’oliva, i 
comencem a batre fins que quedi un oli sense 
grumolls.

Amb un pinzell de cuina pintem una mica 
la rodanxes de pa amb aquest oli. 

Ara fiquem la safata al forn a 200˚C i hi 
deixem el pa fins que estigui daurat. Traiem 
la safata, donem la volta a les rodanxes i les 
tornem a ficar al forn fins que acabin de tor-
rar-se per baix.

Ja ho tenim a punt. L’oli que sobra el po-
dem aprofitar per fer peix i marisc a la planxa.
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Dolços amb pa sec
Ingredients:
•	pa sec
•	 llet
•	vainilla o canyella
•	ou
•	oli
•	sucre

Procés:
Talleu unes llesques de pa del gruix d’un dit. 
Escalfeu llet amb un pols d’allò que vulgueu: 
vainilla, canyella, etc. Deixeu-la refredar i po-
seu-la en un plat. En un altre plat bateu-hi l’ou. 

Passeu les llesques per la llet fins que que-
din ben molles, seguidament les passeu per 
l’ou batut i les fregiu en una paella fins que 
quedin al nostre gust per cada una de les cares. 
Retireu-les, poseu-les sobre paper absorbent i 
poseu-hi per sobre una mica de sucre.

Sopa escaldada de pastor
Ingredients:
•	caldo de bullir  

llegums
•	pa
•	botifarra negra
•	oli
•	alls

Procés:
Fregim en una paella dos grans d’all i, quan 
siguin rossos, els retirem. Seguidament, en 
aquesta paella, fregim botifarra negra llescada 
i reservem. En la mateixa paella, fregim unes 
llesques de pa petites i primes, o bé pa tallat 
a daus, i quan siguin ben rossos els reservem.

Posem el caldo a bullir. Muntem els plats, 
posant-hi la botifarra fregida i el pa llescat 
prim. Quan el caldo bulli posem el caldo en el 
plat de la botifarra i pa llescat prim. Afegim el 
caldo bullint i hi posem per sobre el pa fregit.

Sopa de ceba amb caldo de mongetes
Ingredients:
•	caldo de bullir  

mongetes
•	ceba
•	pa
•	fulles de menta

Procés:
Tallem la ceba a daus petits i la sofregim en una 
cassola amb oli. Quan comenci a agafar color, 
hi afegim el pa llescat fi i tot seguit afegim el 
caldo de les mongetes i les fulles de menta. Ho 
deixem bullir 10 minuts, batent fins que el pa 
quedi desfet, i la sopa ja estarà llesta.

Si volem, quan bull la sopa s’hi pot tirar un 
ou batut, remenant-ho; es tasta si està bé de 
sal i es treu del foc. Ja ho tenim a punt per ser-
vir. Cal que quedi més aviat clara que espessa.

Sopa de menta
Ingredients:
•	aigua
•	pa sec
•	sal
•	oli
•	menta

Procés:
Posarem el pa en una olla amb aigua i el dei-
xarem bullir. Al cap d’una bona estona el tri-
turarem amb la batedora hi afegirem sal, oli i 
un brot de menta. Ho deixarem coure tot una 
estona més, i ja tindrem la sopa preparada.

En ocasions la menta es deixa dins la sopa 
en servir-se, i de vegades es retira. També per-
met de posar-hi ous i remenar-los dins del 
suc. També hi podeu posar ou dur tallat petit.

És també aconsellable que el pa sigui de 
dies anteriors, sobretot si és pa de pagès.
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Sopa de farigola
Ingredients:
•	aigua
•	frigola
•	pa sec
•	ous
•	oli
•	sal

Procés:
Feu bullir l’aigua en una olla amb la farigola 
i l’oli, 10 minuts. Retireu la farigola i coleu el 
brou. Torneu a posar el caldo a l’olla i afegiu-hi 
el pa tallat a llesques fines, deixeu que faci uns 
bulls i bateu-ho amb un batedor manual. 

Saleu-ho al gust. Tireu-hi els ous batuts, o 
bé sense batre, però batent el caldo immedia-
tament amb el batedor.

Sopa d’all
Ingredients:
•	alls
•	pebre
•	farigola
•	pa
•	formatge gruyère
•	ous
•	aigua
•	oli
•	sal

Procés:
Posem tres cullerades d’oli en la cassola on fa-
rem la sopa, i hi daurem una mica sis grans 
d’alls tallats en dos i al llarg, sense deixar que 
es cremin. Afegim a la cassola l’aigua, el pebre, 
la farigola i la sal. Deixem bullir 20 minuts.

Mentre es fa la sopa, col·loquem llesques 
de pa en una safata de forn, les ruixem amb oli 
i repartim de formatge ratllat. Ho gratinem. 

Quan la sopa ja està feta, retirem la bran-
ca de farigola, afegim els dos ous batuts i la 
deixem bullir 5 minuts més. Un cop servida 
en els plats, hi posem una mica de formatge 
ratllat per sobre i les llesques gratinades.

Sopa de pa amb nou moscada
Ingredients:
•	pa del dia anterior
•	ceba
•	all
•	vi negre
•	brou de carn
•	oli
•	sal
•	nou moscada

Procés:
Poseu en una olla a foc suau una cullerada so-
pera d’oli i una ceba tallada ben petita amb 
una mica de sal. Quan comenci a agafar color 
poseu-hi l’all tallat també petit. Un cop s’ha-
gin daurat una mica ja podeu afegir-hi el pa 
trossejat i ho aneu remenant perquè es barre-
gin tots els ingredients.

Tot seguit hi poseu una mica de vi, reme-
neu una mica més i a continuació poseu-hi el 
brou de carn.

Quan veieu que el pa queda melós, hi po-
seu nou moscada, ho deixeu uns minuts més 
i ja es pot servir.

Sopa de pa amb restes de peix
Ingredients:
•	sobralles  

de qualsevol peix
•	oli
•	alls
•	pa sec
•	aigua
•	sal

Procés:
Es renten bé les escorrialles de peix i es posen 
a bullir amb aigua. Quan són cuites es colen. 
Es posa el caldo resultant al foc amb el pa sec, 
l’oli, els alls i la sal. 

El resultat és millor si es fa ben clara. Si es 
vol prendre en tassa com a consomé, només 
cal passar-ho per la batedora.
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Què podem fer amb restes  
de verdures, fruites i llegums 

l

Truites farcides de verdures
Ingredients:
•	restes de mongeta  

verda i de pastanaga 
•	ous
•	tomàquet fregit
•	formatge ratllat
•	opcional: trossets  

de pernil o de xoriç

Procés:
Tallem la mongeta i la pastanaga ben petita i 
la reservem.

Batem un parell d’ous en un plat amb una 
mica de sal. Hi posem dues cullerades de la 
mongeta verda i pastanaga reservada.

En una paella petita hi posem una mica 
d’oli i quan estigui calent hi tirem la barreja, per 
fer una truita francesa doblegada com un rotllo. 
I així anirem fent tantes truites com vulguem. 

En una safata que pugui anar al forn, hi 
posem una capa de tomàquet fregit i, a sobre, 
les truites que hem fet, una al costat de l’altra.

Afegim per sobre de les truites formatge 
ratllat i enfornem fins que ho veiem daurat. 

Si es vol s’hi pot posar trossets de pernil o 
xoriç barrejat amb la verdura (el que tingueu 
a la nevera) i quedarà més saborós.
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Saltejat de fesolets menuts
Ingredients:
•	sobrants de fesolets  

menuts
•	ceba
•	bacó
•	all
•	 julivert
•	oli

Procés:
Sofregim una mica de ceba picada, hi afegim 
el bacó tallat petit i hi donem uns tombs, 
procurant que no quedi massa fregit. Segui-
dament hi posem els fesolets, ho deixem cou-
re una estona i finalment hi afegim l’all i el 
julivert picats.

Canelons de verdures
Ingredients:
•	arròs bullit
•	restes de verdura
•	ceba
•	bolets
•	panses
•	salsa de tomàquet
•	nata
•	canelons
•	nou moscada
•	formatge ratllat

Procés:
Trossegem els bolets a daus, i partim per la 
meitat les panses.

En una paella posem a coure la ceba tallada 
petita, i quan la veiem rossa, afegim els bolets 
i les panses, l’arròs i les verdures. Removem 
i afegim la nata, el formatge ratllat i la nou 
moscada, barrejant bé fins aconseguir una 
pasta homogènia i lleugerament consistent. 

Bullim les plaques de canelons, les asse-
quem i emplenem amb la pasta.

En una safata per a forn anem col·locant 
els canelons, els cobrim amb la salsa de tomà-
quet i finalment afegim el formatge ratllat. 
Gratinem i servim.

Crema de llegums i verdures
Ingredients:
•	restes de llegums  

cuites
•	verdura variada  

bullida
•	caldo de verdures  

o de llegums
•	restes de carn cuita
•	grana seca: ametlles,  

avellanes...
•	oli

Procés:
Posem en una olla a escalfar totes les verdures 
i llegums, amb el caldo.

En el moment que comenci a bullir, tritu-
rem i colem.

En una paella posem una mica d’oli i la 
fruita seca picada. Saltegem lleugerament, i 
afegim la carn tallada petita.

Per servir-ho, posem la carn amb la fruita 
seca al fons i, a la taula, hi afegim la crema de 
verdures i llegums.

Pizza de patates
Ingredients:
•	patata
•	restes de ceba cuita 
•	embotit
•	base de pizza
•	salsa de tomàquet
•	orenga
•	formatge ratllat

Procés:
Escalfem el forn a 180 ºC.

Posem a la base de la pizza el tomàquet. 
Afegim la patata tallada en rodanxes i per da-
munt la ceba tallada fina i a juliana i l’embotit.

Finalment, hi posem el formatge i l’oren-
ga, l’enfornem i la deixem coure fins que esti-
gui al nostre gust.
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Amanida freda
Ingredients:
•	suc de coure  

llenties
•	ceba
•	tomàquet
•	tonyina
•	ou
•	oli
•	vinagre

Procés:
Del sobrant del potatge de llenties, en trau-
rem el suc i en farem una amanida freda amb 
ceba tallada petita, tomàquet cru tallat petit, 
tonyina i ou dur (aquests dos ingredients són 
optatius; a mi m’agraden, i per això els hi 
poso). Ho amanirem amb el suc de les llen- 
ties, oli i vinagre.

Sopa de síndria
Ingredients:
•	restes de síndria 
•	cogombre
•	ceba
•	pebrot verd
•	alls
•	pa sec
•	oli
•	vinagre
•	sal

Procés:
Rentar bé totes les verdures, pelar-les i ta-
llar-les petites. 

Posar totes les verdures tallades en un bol 
amb la meitat de l’oli i vinagre, l’all trinxat, el 
pa esmicolat i deixar-ho tota la nit a la nevera.

L’endemà, triturar les verdures fredes amb 
la resta de l’oli i vinagre. Afegir la síndria, 
neta i tallada petita, i tornar a triturar.

Crema de verdures
Ingredients:
•	restes de verdures
•	restes de patates
•	caldo de verdures
•	menta fresca
•	formatge
•	crema de llet

Procés:
Triturarem tots els ingredients i els posarem 
a bullir amb el caldo. Rectificarem de sal al 
nostre gust i servirem calent.

La quantitat de tots els ingredients depen-
drà de la quantitat de verdures que tingueu 
per aprofitar, per tal que la crema quedi es-
pesseïda al vostre gust.

Sopa freda de llenties
Ingredients:
•	 llenties cuites  

sobrants
•	restes de patata  

bullida
•	restes de verdura  

bullida
•	pa
•	vinagre de poma
•	caldo
•	sal
•	formatge

Procés:
Posem tots els ingredients en un bol i sense el 
suc i deixem a la nevera tota la nit.

Triturem tots els ingredients del bol, afe-
gint-hi la sal i el pebre al gust i l’aigua de bu-
llir fins a obtenir una barreja uniforme.

Ho passem pel colador per eliminar im-
pureses i ho servim. Podeu posar-hi per sobre 
uns trossos petits de formatge tallats al vostre 
gust i del tipus que desitgeu. 
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Pastís de poma
Ingredients:
•	pomes que estiguin  

a punt de fer-se malbé
•	farina
•	sucre
•	oli
•	 llet
•	mantega
•	 llevat Royal
•	pell de llimona
•	melmelada

Procés:
Passeu totes les pomes pel ratllador menys 
una. Afegiu-hi la resta dels ingredients i re-
meneu-ho bé. Poseu la barreja en un motlle 
prèviament untat amb mantega. Talleu la 
poma restant en làmines fines i col·loqueu-les 
per sobre la massa. 

Finalment, unteu una mica de melmelada 
per sobre les pomes laminades. Coeu-ho al 
forn entre 35 i 45 minuts segons el forn que 
tingueu.

Sopa freda de verdures
Ingredients:
•	tomàquets  

molt madurs 
•	cogombre
•	ceba
•	pebrot verd
•	alls
•	pa sec
•	oli
•	vinagre
•	aigua
•	sal

Procés:
Rentem les verdures, les pelem i les tallem. 
Les posarem en un bol amb la meitat de l’oli i 
la meitat del vinagre, l’all trinxat i el pa sec es-
micolat, i ho deixarem a la nevera tota la nit.

L’endemà, ho triturem tot amb la resta de 
vinagre i oli afegint l’aigua que considerem al 
nostre gust per l’espesseït desitjat.

Hi posem la sal al nostre gust i ho servim. 
També podem utilitzar caldo de verdures 

fred, en lloc d’aigua sola.

Truita de verdures
Ingredients:
•	enciam
•	bledes
•	ous
•	alls
•	sal
•	pebre
•	oli

Procés:
Agafem les fulles d’enciam més fosques (les 
que no ens agraden per a posar a l’amanida), 
les tallem a trossets i les fem bullir.

Tallem petites les bledes sobrants, hi afe-
gim l’enciam una vegada cuit i escorregut, i 
ho fregim en una paella amb alls trinxats.

Retirem la part de l’oli sobrant de la pae-
lla, salpebrem les verdures i en fem una truita.
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Què podem fer amb restes de dolços 

Croquetes de xocolata i galetes
Ingredients:
•	100 g de galetes  

variades que ens  
han quedat

•	80 g de xocolata  
i bombons

•	200 ml de llet
•	50 g de mantega
•	farina
•	pa ratllat
•	ou, sal i pebre
•	oli

Procés:
Triturem les galetes amb la xocolata.

Posem en un cassó la mantega. Quan esti-
gui líquida, afegim 40 g de farina. Barregem i 
deixem coure uns 5-10 minuts.

Afegim a la mantega les galetes i la xocola-
ta triturada, barregem i, quan estigui lligat, hi 
afegim la llet, prèviament escalfada.

Anem movent fins a obtenir una barreja 
homogènia que se separi de les vores.

Posem la barreja en un recipient amb pa-
per en el fons i la deixem 24 hores a la nevera.

L’endemà traiem aquesta massa, en fem 
croquetes i les passem primer per farina, des-
prés per ou batut i finalment per pa ratllat.

Les fregim en abundant oli calent.



4140

La cuina de les sobrances Què podem fer amb restes de dolços

Pastís
Ingredients:
•	100 g de restes  

de torró de crema  
catalana

•	200 g de fruita  
variada

•	150 g de galetes
•	80 g de mantega
•	200 ml de nata
•	4 fulls de gelatina

Procés:
Tritureu les galetes i desfeu la mantega. 

En un motlle de fer pastissos, poseu-hi les 
galetes triturades i a sobre aneu afegint la man-
tega, fins que quedin ben molles. Si necessiteu 
posar-hi una mica més de mantega, feu-ho. 

Talleu les fruites (reservant les més maques 
per guarnir) i poseu-les a sobre de la pasta. 

Foneu el torró amb la nata, afegiu la ge-
latina i poseu-la a sobre de la fruita. Poseu la 
fruita de guarnir a sobre i deixeu-ho 6 hores a 
la nevera perquè qualli.

Iogurt i galetes
Ingredients:
•	galetes
•	ratafia
•	formatge  

Philadelphia
•	iogurts
•	sucre
•	canyella

Procés:
Triturem les galetes fins que quedin ben pe-
tites. Hi afegim la ratafia i barregem fins que 
quedi una pasta. Col·loquem aquesta barreja 
al fons d’uns gots.

En un bol, barregem el formatge amb els 
iogurts i el sucre; ho provem i, si ho volem 
més dolç, hi afegim sucre. Ho posem als gots, 
a sobre de la massa de galetes.

Ho acabem posant-hi al damunt una mica 
de canyella en pols.

Púding
Ingredients:
•	galetes, melindros,  

coca
•	ratafia
•	flam de sobre
•	mantega
•	poma

Procés:
Posem els dolços, ja siguin melindros, coca o 
galetes, en remull amb ratafia.

Tallem la poma i la passem per una pae-
lla amb mantega; quan sigui una mica rossa, 
reservem.

Fem un flam de sobre i preparem un mot-
lle posant-hi sucre cremat.

Quan el flam és fet, barregem la poma 
fregida i els dolços remullats amb ratafia es-
correguts, i ho posem en el motlle del sucre 
cremat.

També podeu fer el púding amb préssec 
en almívar, pinya o pera. Si teniu ous sobrers, 
podeu fer vosaltres el flam. Segons la quanti-
tat de galetes, melindros o coca que hi poseu, 
el púding podrà quedar més o menys espès. 
A mode orientatiu, podríem dir que per un 
litre de llet de flams calen 12 melindros i un 
pot de pinya petit.
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Púding amb galetes de xocolata
Ingredients:
•	galetes de xocolata  

remollides
•	4 ous
•	½ litre de llet
•	4 cullerades de sucre
•	poma

Procés:
Posem en el bol d’una batedora els ous, el su-
cre i la llet i ho batem.

Preparem 4 galetes de xocolata remollides 
i les trinxem amb una forquilla fins que ens 
quedin ben esmicolades.

Ratllem mitja poma.
Barregem tots els ingredients, els posem 

en un motlle amb sucre cremat i ho posem al 
forn a 200 ºC durant 30 minuts.

Flam
Ingredients:
•	croissants secs
•	9 ous
•	1 l de llet
•	2 cullerades grosses  

de sucre

Procés:
Engrunem els croissants amb una forquilla 
fins que ens quedin ben esmicolats.

Batem tots els ous sencers, la llet i el sucre 
en una batedora, i posem tota la barreja en un 
motlle.

Afegim per sobre el croissant esmicolat 
i ho posem al forn durant 30 minuts o fins 
que sigui fet. Sabreu que està cuit quan, pun-
xant-lo amb un escuradents llarg, el traieu sec.

Altres sobralles

i

Pa farcit
Ingredients:
•	pa
•	mantega
•	sobralles de carn,  

peix o verdura
•	beixamel o salsa  

de tomàquet

Procés:
Podem fer-ho amb pa de pagès, de barra o 
de qualsevol altre tipus, però cal tinguem en 
compte que no pot ser un pa tou, perquè si 
no ens costarà més de treballar.

Si agafem pa gros, tallarem uns discos de 
molla de pa de 10 cm de diàmetre per 5 cm 
de fondo. Buidarem l’interior amb l’ajuda 
d’un ganivet i reservarem la part que traiem 
de l’interior.

Passarem els discos de pa per una paella 
amb un xic de mantega fins que ens quedin 
rossos pels dos costats.

Tot seguit, els farcirem de carn, de peix 
o de verdures, tot trinxat, i hi podem afegir 
beixamel o salsa de tomàquet.

Tapem els discos amb la molla reservada, 
els escalfem una mica i ja es poden servir.
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Boulevants
Ingredients:
•	qualsevol carn sobrant
•	pa
•	 llet
•	mantega
•	ou
•	oli
•	farina
•	bolets
•	olives sense os
•	espàrrecs

Procés:
Trinxarem les restes de carn: vedella, pollas-
tre, caça o altra carn sobrera. Hi afegirem el 
mateix volum de pa mullat amb llet, un tros 
de mantega, rovells d’ou i finalment les clares 
batudes a punt de neu.

Barrejarem tot plegat i quan tinguem una 
posta homogènia, farem unes boletes petites 
que enfarinarem i bullirem en aigua durant 
dos o tres minuts.

En una cassola, hi posarem oli, una culle-
rada de farina i un ou batut procurant fer una 
salsa. Un cop feta la salsa, hi afegim un xic 
de llet i uns bolets tallats petits, puntes d’es-
pàrrec i olives sense os tallades. Ho deixem 
coure a foc lent una estona, hi afegim ous dus 
tallats petits i finalment les boletes de carn. 
Deixarem fer una mica més junt i finalment 
farcirem els boulevants. Abans de servir-los a 
taula, els posasrem al forn, no massa calent, 
una estoneta.

Crema de verdures
Ingredients:
•	restes de verdures
•	restes de patates
•	caldo de verdures
•	menta fresca
•	formatge
•	crema de llet

Procés:
Triturarem tots els ingredients i els posarem 
a bullir amb el caldo. Rectificarem de sal al 
gust i servirem calent.

La quantitat de tots el ingredients depen-
drà de la quantitat de verdures que tinguem 
per aprofitar, per tal que quedi espesseïda al 
gust.

Sopa freda de cigrons
Ingredients:
•	cigrons cuits  

sobrants
•	restes de patata  

bullida
•	restes de verdura  

bullida
•	pa
•	vinagre de poma
•	caldo
•	sal
•	formatge

Procés:
Tret del caldo, posem tots els ingredients en 
un bol i els deixem a la nevera tota la nit.

L’endemà els triturem, salpebrem al gust, i 
hi afegim el caldo que ens ha quedat de bullir 
les verdures, i remenem fins que obtinguem 
una barreja uniforme.

Ho passem pel colador per eliminar im-
pureses i ho servim. Podem posar-hi per so-
bre uns trossets de formatge tallats al gust i 
del tipus que desitgeu.
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Carn amb salsa de julivert
Ingredients:
•	qualsevol resta de carn
•	caldo
•	pebre
•	 julivert
•	sal
•	 llimona

Procés:
Poseu en una cassola els trossos de carn so-
brers, afegiu-hi el caldo, pebre, una bona 
quantitat de julivert picat ben fi i sal.

Deixeu-ho coure a foc lent, i en el moment 
de servir-ho afegiu-hi unes gotes de suc de lli-
mona.

Semipizza
Ingredients:
•	espaguetis blancs  

sobrants
•	ous
•	bacó
•	formatge ratllat
•	xampinyons
•	orenga
•	tomàquets madurs
•	oli

Procés:
Bateu els ous i barregeu-hi els espaguetis. Po-
seu una paella al foc amb oli i feu una truita, 
però solament per un costat.

Poseu la truita, una vegada consistent, en 
una safata per enfornar. 

Fregiu una mica el bacó tallat petit i, segui- 
dament, els xampinyons laminats i reserveu-ho.

Poseu el formatge ratllat i el bacó i els xam-
pinyons reservats per sobre de la truita, i lles-
ques de tomàquet fines al voltant. Finalment 
poseu-hi una mica d’orenga i enforneu fins 
que veieu que el formatge estigui desfet.

També podeu fer el plat amb espaguetis 
sobrants a la carbonara, o a la bolonyesa. O 
s’hi pot afegir tonyina, salmó, etc.

Coques petites
Ingredients:
•	ou
•	farina
•	pa ratllat

Procés:
Per fer aquesta recepta podeu fer servir l’ou, 
la farina i el pa rallat que ens hagin sobrat 
d’arrebossar la carn o el pollastre.

Agafem els ingredients sobrants i els bar-
regem (ha de quedar una massa de textura 
més tova o líquida que la de fer bunyols). Es 
poden afegir unes gotes d’aigua, si cal.

Posem a escalfar l’oli a una paella, i quan 
estigui calent, amb una cullera anem agafant 
la pasta i fregim les «coques». Han de quedar 
planes (es podem aixafar una mica amb la cu-
llera), si no poden quedar crues de dintre.

 Quan ja estan fregides per les dues ban-
des, les col·loquem sobre un paper absorbent. 
Es poden menjar tant calentes com fredes.
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De les patates sobreres bullides 
Podeu aixafar-les amb una forquilla. En una paella fregiu-hi unes llesques 
de cansalada, retirant-les quan siguin rosses En aquesta mateixa paella po-
seu-hi la patata aixafada i deixeu fer com si féssiu una truita i fins que 
quedi rossa per tots dos costats. Serviu-ho amb la cansalada reservada.

Del suc de bullir mongetes seques
En podem fer una sopa de fideus. Primer preparem un sofregit de ceba i 
tomàquet, una mica de pebrot verd, una mica de costella de porc i quatre 
salsitxes. Seguidament, quan la carn sigui cuita, hi afegim all i julivert pi-
cat. Finalment, hi posem fideus i el caldo de les mongetes.

Si teniu mongeta seca bullida i sobrant
Feu un sofregit d’alls tendres, poseu-hi bacallà dessalat, seguidament les 
mongetes i deixeu-ho coure una estona. 

Amb el suc de fer el rostit
El podem congelar i utilitzar el dia que vulguem fer macarrons.

o
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De les verdures sobreres del rostit
Ceba, pastanaga, tomàquet, alls, etc., passeu-ho per la batedora. Us restarà 
un sofregit perfecte per fer fideus, patates a la cassola, etc.

Dels pots de conserva de tomàquet
Sovint, si els deixem a la nevera, i si triguem molt a utilitzar-los, els troba-
rem florits. Els podem posar al congelador i això no ens passarà.

Els tomàquets de sucar pa
Moltes vegades comprem tomàquets per sucar pa que no són els millors. 
Tenen molta polpa forta, i ens sembla que després de sucar la llesca de pa 
ja cal llençar-los. No ho feu, guardeu-los uns dies a la nevera i de ben segur 
que de nou podreu sucar-hi pa. També podeu utilitzar-los per fer un petit 
sofregit amb una ceba.

Si algun dia feu trinxat i us en sobra 
Fregiu dues patates i una ceba. Quan sigui cuit, afegiu el trinxat i feu-ne 
una truita.

Si us queda a la nevera poca fruita però variada
Malgrat que estiguin més aviat madures, les podeu ajuntar i fer-ne una 
macedònia.

Si us sobra síndria i està molt madura
La passeu pel túrmix amb una mica de gel i en podreu fer un granissat. 
Si en teniu molta, feu-ho com a sopa freda afegint-hi una mica de pernil 
tallat petit i passat per la paella.

De les verdures bullides sobreres
Passeu-les per una paella amb una mica d’oli, ceba i pernil. O bé fregiu 
una mica de cansalada viada, all i julivert i afegiu-hi la verdura saltejant-la 
a la paella. 

Amb el suc del bullir cigrons
En podrem fer una sopa ben senzilla, només ens cal fer un sofregit de 
tomàquet i fregir a part unes llesques de pa. Després passem pel túrmix 
el suc, el tomàquet i el pa. Segons el pa que hi posem ens quedarà més o 
menys espessa. També hi podem posar algun cigró que ens hagués sobrat.

Amb el suc de les mongetes seques o llenties
Podeu fer-ne el mateix que amb els cigrons.

Si sobra qualsevol grana seca bullida
Afegim-hi ceba tallada ben fina, tomàquet i tonyina; tindrem un altre plat.

Amb caldo sobrant de bullir verdures
Feu un sofregit amb ceba, afegiu-hi el caldo i uns fideus petits. Deixeu-ho 
bullir fins que siguin cuits.

De les restes de verdura bullida i el seu suc
Podrem fer una sopa ben senzilla, només ens cal preparar un sofregit de 
tomàquet i fregir llesques de pa. Passem per la batedora: el suc, el tomà-
quet i el pa. Segons el pa que hi posem ens quedarà més o menys espessa. 
Hi podem posar també algun cigró que hagués sobrat.

Si sobra un cul de botifarra blanca o negra
En podem fer una truita.
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