
llibret Mostra'14.indd   1 22/07/14   13:08



3

    ARQUITECTURA I CONSTRUCCIONS CABRILS, S.L.

Construccions i reformes
Gabinet d’arquitectura

Pressupostos sense compromís

Tel. 639 256 501
Torrent Roig, 9 - 08348 CABRILS

2

3315

COMPRA - VENDA

cases · pisos · torres · terrenys         

Tel. 93 750 71 46      Torrent Roig, 9 - 08348 CABRILS       

ASSOCIACIÓ PÈRITS
JUDICIALS I IMMOBILIARIS

TAXACIONS I PERITACIONS EN GENERAL

ASSESSORIA JURÍDICA IMMOBILIÀRIA

Jesús Crespo

Pèrit Judicial Immobiliari núm.: 36

Torrent Roig, 9
08348 CABRILS
Tel. 93 750 71 46
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SALUTACIÓ

Un any més, del 15 al 18 d’agost l’Escola L’Olivera de Cabrils s’omple d’aromes 
culinaris, d’artesania, de productes singulars, de receptes i de gent d’arreu que no 
es vol perdre un dels esdeveniments per excel·lència de la nostra vila i fins i tot de 
la Comarca: la Mostra Gastronòmica, Comercial i d’Artesans. 27 anys demostrant 
que Cabrils és un dels centres neuràlgics gastronòmics més destacats de 
Catalunya. Any rere any, el municipi demostra el seu afany de superació i 
innovació constant per continuar al pòdium del sector amb una gastronomia de 
referència, consolidada i de qualitat. 
La Mostra atrapa tothom, no entén d’edats ni de fronteres: s’hi engresquen tots els 
vilatans així com pobles de rodalies i més enllà. La clau? La il·lusió, la passió i la 
implicació de tota la vila, començant pel rellevant paper del sector hostaler i 
comercial cabrilenc, l’incondicional suport de l’Ajuntament de Cabrils i el 
compromís que demostren any rere any tots i cadascun dels veïns, veïnes, 
entitats i associacions. 
La confluència amb la Festa Major de Santa Helena fa que aquests quatre dies 
siguin encara més enriquidors i atractius. Amb amics, en parella, en família, amb 
companys de feina... Cabrils, com sempre, us hi espera a tots amb els braços 
ben oberts, desitjant que gaudiu del tarannà obert i afable que caracteritza la 
nostra vila. 

Lina Morales i Serra
Alcaldessa de Cabrils

32
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Enoturisme DO Alella 

El Consorci DO Alella dinamitza i coordina les iniciatives público-privades 
del territori de la Denominació d’Origen Alella, amb la creació i l’impuls 
de nous esdeveniments enoturístics. En són un exemple clar La Setmana 
del Vi DO Alella al setembre, amb una oferta de més de 60 activitats 
d’eno-oci, o les Jornades Gastronòmiques del Vi DO Alella del març, amb 
una cinquantena de restaurants que harmonitzen els seus plats amb vins 
de la DO. Amb l’organització d’aquests esdeveniments s’està treballant 
l’atracció de fluxos de visitants, inicialment de proximitat, amb la intenció 
de fer-los extensius a altres públics receptius que encara estan per explotar.

Des del sector privat s’aposta per la creació d’oferta enoturística diferenciada, 
més enllà de les visites als cellers: el tast de xocolates i vins, l’helicòpter 
amb pica-pica d’altura, el gran tast vertical de cava, els espectacles musicals 
o de poesia, la visita teatralitzada o les harmonies amb productes de 
proximitat del celler Alta Alella, el taller enosensorial, el tast Marfil musical
i la ruta: “El vi al Maresme: Present i futur”,del celler Alella Vinícola, la 
Burricleta, l’esmorzar de forquilla, les sensacions del món, les vinyes a la 
llum de la lluna, el pícnic o la calçotada entre vinyes del celler Bouquet 
d’Alella. Aquestes activitats són un petit tast del que es pot degustar. 

La Festa de la Verema d’Alella, la Mostra Gastronòmica de Cabrils,el Tast 
Tiana, la Vinàlia Priora del CAT de Teià, la literatura amb els 5 sentits de 
la Montse Serra, el maridatge de textos clàssics i vins organitzat per Tanit 
didàctica i difusió cultural... en són un bon exemple de l’atractiva oferta 
enoturística existent i de la transformació que aquest territori està vivint 
cap a la consolidació de la destinació.

Consorci DO Alella 
www.doalella.cat
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COMITÈ ASSESSOR DE LA MOSTRA
Lina Morales: Presidenta i Regidora de Turisme.
Geno Estrada: Directora de la Mostra
Pep Masiques: President de l’Associació d’Hostalers de Cabrils 
Jaume Castells: Sotspresident de l’Associació d’Hostalers de Cabrils 
Pilar LLongueras: Presidenta de la Societat La Concòrdia i vocal
Mercè Rodríguez: Vocal
Carlos Rodríguez: Vocal
Joan Ferrer: Vocal

ORGANITZA
SEIPRO (Serveis i Promocions Municipals, S.A.)

COL.LABORADORS     
Ajuntament de Cabrils    
Diputació de Barcelona     
Consorci DO Alella  
Sorli Discau
Font Vella
Damm
Arribas Center

SERVEIS
Infermeria
Ambulància

HORARI MOSTRA
Divendres 15 d´agost (inauguració): de 8 del vespre a 2/4 de 12 de la nit.
Dissabte 16, diumenge 17 i dilluns 18 d´agost: de 2/4 de 8 del vespre a 2/4 de 12 de la nit.

4

NOTES

La placa commemorativa de la Mostra Gastronòmica es vendrà amb l’ampolla 
de cava a l’estand de Parxet, dins del recinte de la Mostra.

Es destinarà el 0,7 % de la venda de cada tiquet de tast i beguda a Càritas 
Parroquial de Santa Creu de Cabrils.

La venda anticipada de tiquets ubicada davant del centre cívic La Fàbrica, será: 
Dimarts 12 i dimecres 13 d’agost, de 6 de la tarda a 9 del vespre. 
Dijous 14, de 10 del matí a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 9 del vespre. 
Divendres  15 d’agost, de 10 del matí a 2 del migdia.  

CONSUMICIÓ DE TASTOS DE LA MOSTRA GASTRONÒMICA 2013
24.553 tastos

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE LA MOSTRA GASTRONÒMICA 2014
Restauració        19
Vins i caves          5
Comercials          10
Entitats                    5
Paradetes                 31
TOTAL                      70

5
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RELACIÓ DE PARTICIPANTS
RESTAURADORS 

Ca l´Estrany (Cabrils)
Cal Gras (Cabrils)
Can Pocurull (Vilassar de Mar)
Can Rin (Cabrils) dies 17 i 18
Can Tossut (Cabrils)
El Cafè de l’Acadèmia (Vilassar de Dalt)
El Petit Roura (Vilassar de Mar) 
El Racó de Can Feliu (Vilassar de Dalt) dies 15 i 16
El Teler (Vilassar de Dalt)
Forn Vias - Ca la Rosi (Cabrils)
Hostal de la Plaça (Cabrils) dies 15 i 16
Locanda Del Leon D’Oro (Vilassar de Dalt)
Nami- cuina japonesa (Vilassar de Mar) 
Pastisseries Falgueras (Vilassar de Mar) 
Pati la Morera (El Masnou) 
Pizzeria de l’Hort / Tempo de l’Hort (Cabrils)
Sal i Pebre (Cabrils) dies 17 i 18
Xaret  (Cabrils)
Xeflis (Cabrils)

VINS I CAVES
Alella Vinícola
Bouquet d’Alella
Parxet – Marquès d’Alella
Roura
Testuan, vi de Cabrils

  COMERCIALS
   Can Tosca Masia del segle XVI
    Hotel Mas de Baix
    Il Segreto gelats artesans
    Triatló Corriol   
   Damm S.A. 
   Illa Activa
   Malecon Mojitos Coctels  
   Planta de compostatge de Cabrils
   Propuertas y automatismos  
   Rovira Cafès  

 ENTITATS
   AJUNTAMENT DE CABRILS        
   SOCIETAT LA CONCÒRDIA         
   HOSTALERS DE CABRILS
   NOU COMERÇ CABRILS
   CORAL LA CONCÒRDIA 
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LES PARADETES

AKAI / SERVICAN                                                                                     
Associació i serveis
Cabrils

BARGALLÓ                           
Roba, sabates i complements.  
Cabrils

BEL·LISSIMA                                                              
Cabassos decorats 
La Roca del Vallès

BENOUTY                                                             
Perfums, espelmes ,mikados, ambientadors   
Cabrils
 
BIJUTERIA ARTESANA                                                                               
Bijuteria artesana.  
El Masnou  

BLAUCASA                                                                                
Quadres i plaques infantils. 
Vilassar de Dalt

BROCANTERS MARUJA I JOANA                                                                              
Objectes decoratius vintage
Cabrils

CONSERVAS FONTANET                                                                                                        
Mousse de gamba de Palamós i conserves.  
Palamós
 
COTÓ FLUIX 
Llaminadures i articles de regal variats.                                            
Vilassar de Mar

CRAZY MORNINGS                                                          
Roba.
Cabrera de Mar

EMBOTITS CASOLANS DE PLANOLES                                    
Embotits.
Planoles    
 
FACTORIA CERVESERA ARTESANA –F.C.A                                      
Arenys de Mar

FORMATGES CAN PUJOL                                    
Formatges
Vilassar de Dalt                       
  
FORMATGES MONTBRÚ                   
Formatges de Búfala.  
Moià

FORN FRANQUESA COQUES DE PERAFITA                       
Coques, pa de pagès.
Perafita

GEMMA I NÚRIA                                                            
Ceràmica i artesania.                      
Premià de Mar 

HERBES I BOLETS                                 
Coixins terapèutics, caramels, olis de massatges...
Cabrils

INDI&BLUE                                                                              
Bolsos, complements i samarretes...
Mataró

CONSULTORES DE BELLEZA IND. DE MARY 
KAI                                                                                                              
Barcelona

KYÒ                                                                                                              
Orgonites i artesania.
Arenys de Mar 

IT’S BRAND by NINS                                                      
Roba juvenil.
Mataró

LA KARABA                                                                       
Argent i pedres semiprecioses.  
Barcelona

LOVE SOPHIE                                                                          
Roba i accessoris fets a mà.
Montgat

MARTA DURAN                                    
Bijuteria amb flor natural.   
Barcelona

MIRELAE                                
Bijuteria artesana amb cuir, perles i vidre 
Swarovski.    
Barcelona

PIPE RESIDENTS  DREAMS FACTORY                                       
Roba inspirada en el món del surf      
Barcelona

PIRULETA DE BOIRA                                                
Antiguitats, complements, joieria de plata.   
Barcelona

SPA GOMERA                                                
Savia de palma canaria  
San Sebastian de La Gomera

SR Y SRA WILSON                                                         
Roba, impressions i accessoris de disseny.    
Cabrils

THERMOMIX SABORS                                                   
Cabrils

TITA FALCÓ                                                        
Marxandatge Independentista.   
Mataró
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recepta preparada per

INGREDIENTS:
115 grs de mantega
115 grs de sucre
115 grs de farina

2 ous
Suc d’una taronja
1 cullerada de llevat

ELABORACIÓ:
Comencem batent els ous amb el sucre durant 1 minut. Hi afegim després el suc de la taronja i  la mantega 
(que hauria d’estar a temperatura ambient) i ho batem de nou. Finalment hi incorporem la farina amb el 
llevat i ho barregem fins a obtenir una massa homogènia i llisa. Més fàcil i ràpid impossible!

Omplim el motlle  que tindrem amb mantega, amb la massa, més o menys fins a 2/3 de la seva alçada.

Preescalfem el forn a 180ºC i hi posem el pastís durant 30 minuts.  Es pot cobrir el pastís amb xocolata 
negra fosa barrejada  amb una cullerada de nata fresca. 

Deixeu-lo reposar i llest!!! 

PASTÍS DE TARONJA
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MASIA
CARRETERA VILASSAR DE MAR - CABRILS

08348 CABRILS (EL MARESME) BARCELONA

TEL. 937 507 899 - MÒBIL 609 410 202

info@masiacantosca.es

www.masiacantosca.es

Can Tosca, masia del siglo 
XVI un espacio único 

para organizar eventos y       
celebraciones.

8 9
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recepta preparada per

ELABORACIÓ:
Agafem l’espatlla, la salpebrem, hi afegim oli d’oliva i la posem al forn en una safata d’uns 45 cm, a 190º, 
aproximadament uns 45 minuts. L’anem mirant i girant cada 20 minuts. Tot seguit, passat el temps, hi 
afegim les verduretes tallades, oli d’oliva i la deixem al forn fins que agafin color les verduretes. Retirem l’oli 
de la safata i hi posem vi blanc, el deixem reduir i després, hi afegim un got d’aigua. Ho tornem a posar al 
forn 20 minuts. Ho traiem del forn i deixem reposar. Ho posem a la nevera fins l’endemà. Ben fred, retirem 
el fil i tallem l’espatlla en quatre parts. Triturem les verdures i en fem un puré. 
Tornem a posar el xai al forn i el deixem 10 minuts.
Emplatarem amb el puré de base i el tros de xai a sobre, decorat amb una branca de romaní i regarem amb 
el suc de la safata del mateix rostit.

ESPATLLA DE XAI DESOSSADA

INGREDIENTS (per a 4 persones):
1 espatlla de xai d’1kg (desossada i lligada 
tipus rostit)
3 pastanagues (tallades a juliana)
1 cabeça d’alls (sencera i sense pelar)

2 cebes (tallades a juliana)
1 fulla de llorer
1 got de vi blanc
Sal, oli i pebre
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12 13

recepta preparada per

ELABORACIÓ:
En una cassola poseu un raig d'oli i sofregiu els escamarlans, retireu-los  i reserveu. En aquest mateix oli 
poseu la ceba picada fina, els pebrots i els tomàquets,  sofregiu tot bé i passeu-ho tot pel passapurés, 
reserveu-ho.
D’altra banda feu les pilotetes de carn  en un bol amb la cansalada, el pa ben esmicolat, el 3 ous sencers, 
sal,  pebre i una mica de julivert picat. 
Barregeu ben bé aquesta massa i feu boletes al gust (ni molt grans ni molt petites), agafeu una paella amb 
oli  i daureu-les. Poseu-les en una plata amb paper absorbent i reserveu-les.
Agafeu una cassola fonda i poseu les pilotetes, els escamarlans i cobriu-ho tot amb la salsa del sofregit, poseu 
al foc i cobriu-ho amb el fumet de peix,  espereu que arrenqui el bull i deixeu-lo 5 minuts més, retireu-lo.      
En un plat gran poseu un escamarlà al centre i al costat, 3 pilotetes per banda, agafeu salseta i napeu-ho i, 
per acabar, un polsim de porradell picat per sobre.

MAR I MUNTANYA 

INGREDIENTS (per a 4 persones):
8 tomàquets madurs a quarts
1 pebrot vermell
3 pebrots verds
2 cebes de Figueres
1kg. de cansalada de porc

100 gr de molla de pa
3 ous
4 escamarlans grans
Sal
Oli

Pebre
Farina
1/2 llitre de fumet de peix
Julivert
Porradell   
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      #canpocurull
     @canpocurull
www.canpocurull.com
 

Elaboració artesana i cuina pròpia

· Botifarres crues i salsitxes
· Botifarres de bolets
· Botifarres amb panses i pinyons
· Botifarres cuites

· Safates de formatges amb melmelades
· Menjars per emportar
· Menú diari
· Menús per a grups i empreses
· Càterings

· Per Nadal, paneres, lots i regals       
  d’empresa

canpocurull@canpocurull.com

recepta preparada per

INGREDIENTS:
4 galtes de porc desossades
80 grs de barreja de bolets secs 
2 cebes de Figueres

3 pastanagues
1 tomàquet
50 cc de conyac
Sal, pebre i un farcellet d’herbes

ELABORACIÓ:
Posem la barreja de bolets en remull una estona, colem els bolets i en reservem l’aigua. Saltegem els bolets 
una mica en una paella.
Agafem les 4 galtes de porc desossades i les salpebrem. Tot seguit les farcim de la barreja de bolets i les 
lliguem amb un cordill com si fos un farcellet.
Les posem a coure en una cassola amb una mica d’oli i el farcellet d’herbes.
Quan estiguin una mica rosses hi incorporem la ceba i la pastanaga tallada a juliana i el tomàquet,  posem 
una mica més de sal, perquè la verdura deixi anar la seva aigua. També hi afegim una mica de barreja de 
bolets hidratats o bolets frescos.
Quan està força cuit ho reguem amb el conyac, quan aquest s’hagi evaporat hi incorporem l’aigua dels 
bolets i ho deixem coure a foc lent durant una hora aproximadament.
Passat aquest temps retirem les galtes farcides de la cassola, triturem les verdures amb el suc i ho passem 
per un colador xinès.
Aquesta salsa es pot coure més amb crema de llet,rectificada de sal i pebre.
Per servir posem les galtes en un plat i col·loquem la salsa pel damunt.

GALTES DE PORC FARCIDES DE BOLETS

ja tenim facebook!!!
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recepta preparada per

PLATS RECOMANATS:

Amanides i plats de temporada
Menú per a grups a partir de 25 €

 
Direcció: Pep Masiques
Dia de tancament per descans: dilluns
Durant els dijous d’estiu,
concerts acústics al aire lliure

c/ Torrent Roig, núm. 2
08348 Cabrils (Barcelona)
Tel. 93 750 90 01
www.canrin.net

ELABORACIÓ:
Primer de tot, farem el tomàquet confitat. Agafarem els tomàquets i els escaldarem, els hi treurem la pell, 
les llavors i els tallarem a dauets. En una cassola, posarem un raig d´oli d´oliva i un gra d´all. Un cop estigui 
dauradet, afegirem el tomàquet i baixarem el foc. Rectificarem de sal, li posarem sucre per a l´acidesa i un 
polsim d´orenga. Ho deixarem coure fins que es confiti i perdi part de la seva aigua, reservarem per a que 
refredi i un cop estigui fred, li posarem un rajolí d´oli d´oliva verge extra que ens donarà aroma i brillantor.
Un cop tinguem els daus de tonyina, els salpebrerem , passarem per ou i pa ratllat japonès com qualsevol 
arrebossat i ho reservarem a la nevera.
Netejarem i laminarem els xiitake per a passar-los per la paella amb una mica d´oli.
Per preparar la salsa, en un bol posarem tres cullerades d´oli d´oliva per una de soja i una de mel i ho 
emulsionarem una mica amb la varilla.
Muntarem el plat posant-hi un llit de confit de tomàquet, a sobre hi posarem els tres daus de tonyina fregits 
intercalant-hi unes fulles d´espinacs, al voltant del plat hi posarem el xiitake i ho acabarem salsejant amb 
l´emulsió d´oli-soja-mel.

DAUS DE TONYINA CRUIXENT AMB TOMÀQUET CONFITAT, 

ESPINACS, XIITAKE I VINAGRETA DE SOJA I MEL 

INGREDIENTS (per a 4 persones):
12 daus de tonyina fresca 
d´uns  3 cm. de gruix
2 ous
100 grs de pa ratllat japonès
8 tomàquets 

1 gra d´all
1 polsim d´orenga
1 manat d´espinacs frescos
8 bolets  xiitake
Oli d´oliva

Soja 
Mel
Sal
Pebre
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recepta preparada per

ELABORACIÓ:
Poseu la farina sobre el marbre en forma de volcà, al centre, poseu-hi els altres ingredients, tret de l'oli. 
Treballeu-ho amb les mans fins que tingui consistència i es desenganxi fàcilment del marbre. Quan estigui 
feta, deixeu la massa en un lloc temperat i tapeu-la amb un drap per tal que fermenti, procurant que no rebi 
corrent d'aire. Trigarà a fermentar unes dues o tres hores. Torneu a posar la massa al marbre, afegiu-hi l'oli 
d'oliva verge extra. Treballeu-la fins que l'oli hagi quedat absorbit i la massa quedi suau i elàstica. Deixeu-la 
reposar trenta minuts més, ben tapada. Mentrestant, opcionalment, podeu rostir els pebrots, peleu-los, traieu-
los les llavors i talleu-los en tires. També es pot fer amb les verdures netes i crues. Espolseu amb farina una 
safata de forn i esteneu la massa preparada, tot donant-li la forma de coca, amb les mans untades amb oli o el 
corró; a sobre, col·loqueu-hi la ceba tallada molt fina i els pebrots pels laterals. Espolseu l'all i julivert i el pebre 
vermell. Opcionalment podeu posar les arengades netes i tallades o les salsitxes; tireu-hi un bon raig d'oli 
d'oliva per damunt.Porteu-ho al forn, que ja ha d'estar calent, a 180ºC, uns trenta minuts. Encara que es pot 
menjar tant freda com calenta, és més bona acabada de fer, que és quan està al màxim el seu sabor exquisit

INGREDIENTS (per a 4 persones):
Per a la  massa: 
500 grs de  farina 
30 grs de  llevat premsat 
Sal 
1 got  d’aigua tèbia 
100 cc  d’oli d’oliva verge extra

Per a la  guarnició: 
3  cebes 
3 pebrots  vermells escalivats 
o crus 
Pebre vermell   
All i julivert  trinxat 

Sal 
100 cc  d’oli d’oliva verge extra 
Salsitxa o arengada (1  per 
persona)

COCA DE RECAPTE   

c/ Emília Carles, 18-20 - 08348 Cabrils
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INGREDIENTS :
100 grs de farina blanca
100 grs de mantega 
100 grs de formatge gorgonzola de bona 
qualitat

100 ml de llet
c/s de nous
Sal 
Ous
Farina de galeta

ELABORACIÓ:
En una cassola desfeu la mantega, afegiu-hi la farina i coeu-ho un parell de minuts. Poseu-hi  el formatge 
esmicolat i la llet. Aneu remenant fins que es faci una pasta uniforme que es desenganxi de la cassola. 
Rectifiqueu de sal i retireu-ho del foc.
Un cop freda la pasta de les croquetes feu-ne la forma desitjada i incorporeu dins cadascuna un trosset de 
nou o dos.
Finalment passeu les croquetes per ou i farina de galeta i fregiu-les amb l´oli a 180 graus.

CROQUETES DE GORGONZOLA AMB NOUS   

recepta preparada per

Cuina tradicional i moderna de Catalunya

Doctor Martí Soler ,13
Vilassar de Dalt

Reserves
93 753 82 09
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recepta preparada per

INGREDIENTS (per a 4 persones):
200 grs x 4 pers. de morro de bacallà fresc
250 grs de sobrassada menorquina
40 grs de mel 

200 grs de tomàquets secs confitats
10 grs de sèsam torrat
Sal pebre oli oliva verge

ELABORACIÓ:
Marquem el bacallà a la planxa  volta i volta. L'introduïm al forn sobre un llit de tomàquets confitats, 5 
minuts a 180graus. 
Escalfem la sobrassada i la mel en un bol i les posem sobre el bacallà 5 minuts més al forn . 
Traiem i servim el plat. Decorem amb les llavors de sèsam, oli verge i pebre negre.

BACALLÀ GRATINAT AMB SOBRASSADA 
A LA MEL I LLAVORS DE SÈSAM.                                                     

RESTAURANT OBERT  TOT L’ESTIU TOTS ELS 
DIES MENYS DIMARTS MIGDIA. 

HIVERN TANCAT DIUMENGE NIT, DILLUNS 
NIT I DIMARTS TOT EL DIA. 

TENIM UNA TERRASSA PER A APERITIUS, 
TAPES, DINARS, SOPARS I COPES 

MOLT TRANQUIL·LA AMB UN PARC INFANTIL 
I PARKING. 

C/ de CA la Duana,63
08340 Vilassar de Mar

Tel. 93 759 82 49

DILLUNS TANCAT
 

OBERT DE DIMATS A DIUMENGE
  

MASIA FAMILIAR AMB TOCS RÚSTICS
MENÚ DIARI · MENÚ CAP DE SEMANA

BRASA DE CARBÓ · GRAN PARKING PRIVAT  
TERRASSA PER A BANQUETS · DINARS I 

SOPARS A LA FRESCA · BARRA D’ESTIU .. 
MOLT ACOLLIDOR.

Veinat de Mata, 59
08304 Matarò

Tel. 93 790 70 77
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recepta preparada per

ELABORACIÓ:
Posem el foie en remull el dia abans, per desvenar-lo bé.
L’endemà traiem les venes més gruixudes amb cura i reservem els trossos en un recipient.
Posem al foc una paella antiadherent i quan estigui ben calenta, anem saltejant els trossos de foie, a poc a 
poc i per ambdós costats.
Tallem la poma a làmines no gaire gruixudes i les posem a la paella amb el greix que ha deixat anar el foie i 
la deixem coure uns segons.
Folrem el motlle amb paper de forn, posem una capa de trossos de foie, una capa de poma i una altra capa 
de foie. Tapem amb el paper, posem una mica de pes al damunt perquè quedi ben premsat i deixem a la 
nevera, com a mínim 5 hores.
Tallem a racions, empolvorem amb sucre i cremem (amb una pala de cremar o un bufador).
Servirem acompanyat de torradetes calentes i alguna reducció.  

TERRINA DE FOIE I POMA CARAMELITZADA
 

Carrer Àngel Guimerà, 41
08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 29 16
www.elracodecanfeliu.com
www.faceboock.com/racodecanfeliu

Direcció: Cristina Carbonell i Xavier Sabaté
Cuina mediterrània de mercat
Preu mig: 23-25 €

INGREDIENTS (per a 6 persones):
1 fetge d’ànec gras de 600-800 gr. (de primera)
1 poma Golden
1 motlle de púding

Paper de forn
Torradetes
Sucre
Reducció de Mòdena

MENÚ LABORAL 13 €

De dimarts a divendres migdia 5 primers i 5 segons a escollir

MENÚ NITS 19,75 €
Totes les nits de cada dia, divendres nit i dissabte nit

MENÚ CAP DE SETMANA 25,75 €
El cap de setmana migdia i nit

PROMOCIÓ NENS: NENS GRATIS*
Dissabte migdia i diumenge migdia, nens entre 2 i 10 anys, plat combinat 
+ terrina gelat
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HOTEL · RESTAURANT
Plaça de l’església, 32 - 08348 Cabrils (Barcelona)

Tel. reserves: 93 753 19 02 - Tel. botiga: 93 753 37 36
info@hostaldecabrils.cat - www.hostaldecabrils.cat

recepta preparada per

INGREDIENTS:
Llom de salmó
Cues de gambes 
Oli d´oliva
Alls tendres

Soja
Llimona
Algues wakame i nori
Llorer
Cibulet

ELABORACIÓ:
Tallem el salmó a tires de la mida d’un dit.
Marinem el salmó amb oli d´oliva, llimona espremuda, soja, un polsim de pebre, llorer i alls tendres.
Ho deixem reposar a la nevera 24 hores.
Passat aquest temps, agafeu les tires de salmói les tallem a daus petits.
Agafem les algues wakame i nori que prèviament hem hidratat 20 minuts amb aigua freda i les tallem.
Tallem els alls tendres a daus molt petits.
Afegim les algues i la ceba al salmó i ho barregem tot.
Un cop fet això, ja podem servir el plat posant-lo en un motlle i decorant-lo amb un parell de tires de cibulet 
i la cua d’una gamba escaldada.

TÀRTAR DE SALMÓ MARINAT 
AMB ALGUES MARINES 

Poden seguir el següent enllaç persaber com 
arribar-hi:
http://goo.gl/maps/bCiXS

Telèfon de contacte: 93 013 41 02 — 615 162 687

e-mail: info@restaurantelteler.com

facebook: https://www.facebook.com/RestaurantElTeler?ref=ts&fref=ts

c/ Riera de Targa 27-29, 08339 Vilassar de Dalt

El restaurant disposa d’aparcament gratuÏt.
Al migdia obrim els 7 dies de la setmana!
Dijous, divendres i dissabte nit també estem oberts !
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HOTEL · RESTAURANT
Plaça de l’església, 32 - 08348 Cabrils (Barcelona)

Tel. reserves: 93 753 19 02 - Tel. botiga: 93 753 37 36
info@hostaldecabrils.cat - www.hostaldecabrils.cat

recepta preparada per

INGREDIENTS:
1/2 l de nata líquida
1/2 kg de formatge de Burgos

125 grs de sucre
20 grs de gelatina neutra. 

ELABORACIÓ:
Es comença posant una base prima de pa de pessic en un motlle.Posem a escalfar la nata amb el sucre i es 
retira quan estigui a punt de bullir. Tot això es posa amb la gelatina i el formatge i es remena. S'aboca en un 
motlle i es posa a refredar a la nevera.Un cop fred es posa per damunt melmelada al gust.
Bon profit!

PASTÍS DE FORMATGE 

C/Anselm Clavé 2-4-6
08348 Cabrils
Tel. / Fax: 93 753 31 54

Direcció: Rosa Vias i Jose Luis González
De dimarts a dissabte de 07:00 a 14:00 i de 16:30 a 20:30
Diumenges oberts de 7:30 a 15:30
Dilluns tancat

Forn, supermercat i degustació. 
Elaboració pròpia de pa i pastes.
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recepta preparada per

INGREDIENTS (per a 4 persones):
4 talls de bacallà
1 ceba gran
1 albergínia
4 tomàquets madurs
1 pebrot vermell

1 pebrot verd
½ cabeça d’all
Llorer i farigola
Sal i pebre
Un rajolí de conyac
Un got d’aigua

ELABORACIÓ:
Posarem la ceba i els pebrots (tallats a daus d’ 1,5 cm aprox.) a la cassola juntament amb el llorer, la farigola 
I els alls sense pelar. Quan la ceba comenci  a agafar color afluixarem el foc i hi afegirem l’albergínia tallada 
també a daus i els tomàquets pelats i sense llavors. Al cap de dos minuts hi abocarem el raig de conyac i 
després el got d’aigua. En aquest moment haurem d’anar amb cura perquè no se’ns enganxi, ja que l’albergínia 
eixugarà per uns moments la cassola i el sucre del tomàquet corre risc de cremar-se. Ho deixarem coure 15 
minuts més a foc lent, hi posarem el bacallà, deixarem que aquest agafi temperatura I ho servirem a taula 
amb la cassola.

BACALLÀ AMB SAMFAINA                                   

HOTEL · RESTAURANT
Plaça de l’església, 32 - 08348 Cabrils (Barcelona)

Tel. reserves: 93 753 19 02 - Tel. botiga: 93 753 37 36
info@hostaldecabrils.cat - www.hostaldecabrils.cat
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recepta preparada per

INGREDIENTS (per a 4 persones):
360 grs de macarrons 
Salsa de tomàquet natural
Una ceba 
10 grs de tàperes
Dos filets d’anxoves 
15 grs de panses 

40 grs d’ametlles trossejades
30 grs d’olives
Vi blanc
Julivert picat
Un all
400 grs de rap

ELABORACIÓ:
1. En una olla posem força aigua amb sal i quan bulli afegim els macarrons. Els deixem coure uns 8-10 
minuts, els hi passem aigua freda, els escorrem i els reservem.
2. En una cassola de ferro posem l’oli I hi afegim les anxoves, l’all, la ceba I el rap.
3. Quan la ceba estigui tova afegim el vi blanc, després les tàperes, les olives i el tomàquet. Coem uns 5 
minuts i afegim els macarrons, remenem bé perquè quedi tot ben lligat. Servim amb una mica de julivert 
picat I ametlles.

MACARRONS AMB RAP A LA SICILIANA 
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recepta preparada per

INGREDIENTS:
400 grs d’espagueti sec 
250 grs de bolets (XIITAKE, ENOKI, 
SHIMEJI, KUKRATAKE, (també queda bé 
amb xampinyons o gírgoles)                                         
100 grs de bacó tallat a trossos 

1 ceba mitjana 
2 grans d’all 
4 cullerades de sopa de salsa de soja 
15 grs de mantega 
Sal 
Pebre negre

ELABORACIÓ:
Mentre bullim els espaguetis, saltegem el bacó, la ceba, l’all. Després afegim els bolets i salpebrem. 
Barregem els espaguetis ja cuits amb els bolets a foc lent. 
Afegim la salsa de soja, la mantega i ho barregem bé amb la pasta.

 ESPAGUETIS AMB BOLETS JAPONESOS                               

C/ Miguel Borotau, 5 
08340 – Vilassar de Mar
Tel: 93 178 73 91
Facebook.com/restaurantenami
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recepta preparada per

ESPECIALITATS

INGREDIENTS:
7 ous (clara i rovell)
250 grs de sucre
200 grs de farina
50 grs de cacau en pols

15 g impulsor
Xocolata fondant
Nata líquida
Melmelada

ELABORACIÓ:
Escalfeu  el forn a 200 graus.
Muntar els ous i el sucre.
Quan estigui feta la barreja afegiu-hi la farina, el cacau i l’impulsor.
Poseu-ho en un motlle prèviament untat.
Enforneu-ho durant uns 20 minuts.
Desemmotlleu  i deixeu refredar la tortada.
Farciu-la de melmelada (al gust)
Poseu-ho a la nevera.
Banyeu la tortada amb xocolata fondant, que prèviament haurem rebaixat amb una mica de nata líquida 
perquè no quedi tan espessa.

  SACHER                                                 
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INGREDIENTS (per a 4 persones):
300 grs de peix 
40 grs de cogombres 
40 grs de ceba xalota
Herbes aromàtiques 
1 llimona 

100 grs de síndria  
50 grs de ceba 
1 gra d’all  
Coriandre 
200 grs de tomàquet 

ELABORACIÓ:
Agafeu el peix que ha de ser molt fresc,talleu-lo  a filets i a daus d'1cm. de mida.

Poseu-lo en adob amb els cogombres, la ceba, les herbes aromàtiques, la ratlladura de pell de llimona,oli,sal 
i pebre. 

Per a la crema de tomàquet  poseu els tomàquets, la ceba i l’all al forn a escalivar i finalment  peleu-ho i 
trinxeu-ho tot. Afegiu-hi  coriandre.
Guarniu el tàrtar amb la síndria a daus,la crema de tomàquet escalivat i una torrada de pa de pagès.

TÀRTAR DE PEIX AMB CREMA DE 
TOMÀQUET CUIT I TRINXAT DE SÍNDRIA  

recepta preparada per

PATI LA MORERA
RESTAURANT

Carrer Itàlia, 83
08320 El Masnou

Barcelona

Tel. 93 180 53 28
www.patilamorera.com
info@patilamorera.com
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recepta preparada per

INGREDIENTS:
Un salmó de 3-4 kg
½ c.s salsa Perrins
5 gotes d’Angostura
Sal Maldon
1c.c de cogombre picat

1c.c de tàperes picades
1c.c de mostassa antiga
¼  de ració d’enciam mesclum
Xips vegetals
Sèsam  torrat.

ELABORACIÓ:
Agafem un salmó fresc, el filetegem i el netegem de pell i espines. Tallem a daus petitets sense trencar 
molt la carn del salmó, farem racions d’uns 130gr. 
Per altra banda en un bol posem una cullerada sopera de salsa Perrins, una de maionesa, 5 gotetes 
d’angostura, un pessic de sal maldon, una cullereta de cafè de cogombre picat, una de tàperes picades, 
una de mostassa antiga i rectifiquem de sal. Després afegim el salmó (130 gr.) i remenem fins que quedi 
homogeni. 
Per emplatar posem en un motlle rodó el salmó condimentat i el deixem reposar un minut, acompanyem 
amb un bouquet de mesclum, un parell de tomàquets xerry, decorem el tàrtar amb xips vegetals i per 
acabar afegim una mica de sèsam torrat per sobre.

  TÀRTAR DE SALMÓ                                          

PETITS BANQUETS DE QUALITAT
Batejos, Comunions, Enllaços, Festes 
Jardíns per a aperitius, Salons fins a 90 pax

Pizzes a la pedra, Cuina Italiana
Menú Infantil. Taller de Pizzería

Servei de monitor Infantil

Cuina Mediterrànea, Arrossos
Sel.lecta carta de vins, Cates.

Menús per a Grups

Obert tots els dies de l’any.
Direcció: Sergio González                                              937 533 350 / 937 508 671
R.Martinez Valls 8-10 (al costat de la benzinera)            www.hort.cat   info@hort.cat

Multiespai Gastronòmic
en un entorn privilegiat.

Restaurant & Lounge Club 
Nits de Divendres i Dissabtes

Salas privades desde 15 pax. Parking. Terrasses.
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recepta preparada per

INGREDIENTS:
12 carxofes
Oli d’oliva verge extra
Sal
Pebre
Formatge rallat

Vinagre o llimona
Brandada de bacallà: 200 grs de bacallà 
esqueixat i dessalat
Llet o nata líquida
2 Grans d’all

ELABORACIÓ:
Per a la brandada de bacallà:
Posem en un cassó una mica d’oli i torrem els alls una mica. Aboquem el bacallà al pot dels alls i remenem. 
Quan el bacallà blanquegi, el traiem del foc i el passem per la batedora elèctrica. Seguidament, anem abocant  
oli (millor tebi) ial bacallà com si féssim maionesa. Anem remenant a poc a poc fins que l’absorbeixi  i ens 
quedi espesset. A continuació hi afegim una mica de llet o nata líquida i ho posem a punt de sal i pebre.
També podem afegir a la brandada una mica de patata per allargar-la i espessir-la més.

Per a les carxofes:
Posem les caxofes senceres en una safata d’anar al forn i, una a una, les salpebrem , afegim un rajolinet de 
vinagre o de llimona. Les enfornem a 200º uns 30-40 minuts. Les deixem refredar, els traiem les fulles exteriors 
i les escapcem. A continuació, les obrim una miqueta i les farcim amb la brandada.
Hi posem al damunt una mica de formatge ratllat al damunt i les gratinem.

CARXOFES FARCIDES DE BRANDADA 
DE BACALLÀ                                                   

TAPES I PLATETS - ( tota la setmana a les 
nits) 

MENÚ DEL DIA – 13,75 € I.V.A.inclòs (de 
dimarts a divendres)
 
MENÚ – 18 € I.V.A.inclòs (nits de dimarts, 
dimecres i dijous) 

MENÚ – 25 € I.V.A. inclòs (els cap de 
setmana migdia i nit) 

MENÚ DE GRUPS – El farem per a tú 

MENÚ INFANTIL10€ I.V.A. inclòs (tota la 
setmana) 

Una acurada selecció de productes és la base de 
la nostra oferta gastronòmica on podreu gaudir de 
tota mena de plats de temporada. Plats de sempre 
amb un punt vanguardista que fa que la nostra cuina    
esdevingui molt atractiva. 
Disposem de terrassa a l’aire lliure oberta tot l’any.

Tanquem diumenge nit i dilluns excepte festius 
i vigílies de festius 
Direcció – Jaume Castells Pastor 
Ptge dels Horts de la Santa Creu,8 – Cabrils
www.salipebre.es
Telèfon: 93 753 80 90
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recepta preparada per

ESPECIALITATS
“Chuletón” de bou
Tronc de lluç “Ondarroa”
Suquet de rap
Galtes de vedella
Creps al gust

Tancat diumenge nit i dilluns

Direcció: Fernando Ortiz i Molina
Xurroia, 30 - 08348 Cabrils
Tel. 93 750 75 49
www.restaurantxaret.com
info@restaurantxaret.com

CUINA SELECTA
AMBIENT FAMILIAR

TERRASSA

INGREDIENTS (per a 4 persones):
1,5 kg d’entrecot de vedella
100 grs d’olives farcides
½ got d’oli d’oliva
2 cullerades de mostassa
½ got de brandi

Farigola
Julivert
Mantega
Sal
Pebre

ELABORACIÓ:
Posem salpebrem  la carn, afegim la mostassa i una mica de julivert i farigola.
Seguidament, posem en una paella 40 g de mantega i ½ got d’oli d’oliva i hi incorporem la carn per tal de 
fer-la a foc ben fort. Un cop feta la carn, afegim el brandi a la mateixa paella i deixem coure a foc moderat 
durant una hora aproximadament, afegint una mica d’aigua si és necessari.
Quan la carn ja està cuita, la retirem del foc i la tallem a talls molt prims. 
Finalment la posem en una safata i al voltant hi afegim les olives de decoració.
Servim el plat.

Recepta del xef Fernando Ortiz del restaurant Xaret de Cabrils.

ROSTBIF                                                   
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recepta preparada per

INGREDIENTS:
2 cebes
1 pastanaga
½ porro
1 branca d’api

1 picantó
½ l. de vinagre
Grans d’alls
Sal i pebre
Pebre vermell

ELABORACIÓ:
Sofregim la ceba, la pastanaga, el porro i l’api tot tallat a juliana. Quan estigui “ofegat” afegim el pebre en 
gra, una culleradeta de pebre vermell, el vinagre i tanquem el foc.
Salpebrem el picantó tallat a quarts. 
En una cassola a part, fregim el picantó fins enrossir-lo i el passem a la cassola de l’escabetx. El deixarem 
coure ½ horeta a foc mitjà.
Aquest plat, és pot servir fred o tebi.

Bon profit!! 

PICANTÓ ESCABETXAT                                                 
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Dijous, 14 d’agost

A les 5 de la tarda, als Horts de Santa Creu
SANTA PENYA 2014: L’INICI

Tot seguit, als Horts de Santa Creu
GIMKANA DE PROVES 
Puntuable per al concurs SANTA PENYA 2014.

A les 10 de la nit, a l’escola L’Olivera
NIT DE TEATRE amb l’espectacle DON JUAN 
TENORIO. 

Divendres, 15 d’agost 

A les 11 del matí, a la Plaça de l’Església
TALLER D’ESTAMPACIÓ D’ESTENDARDS! 
MATÍ GEGANT!

A les 6 de la tarda, a la Plaça de l’Església
BALLADA DE SARDANES amb la Cobla Ciutat 
de Cornellà

A 2/4 de 7 de la tarda, a la Plaça de l’Església
LA TROCA, la Festa de l’inici de la Festa Major

A les 8 del vespre, al Recinte de la Mostra
INAUGURACIÓ de la 27a Mostra Gastronòmi-
ca, Comercial i d’Artesans 2014.

A les 10 de la nit, des del Mil·lenari de Catalunya
CORREFOC DE FESTA MAJOR 

A les 12 de la nit, a l’escola L’Olivera
NIT JOVE amb el grup FUGADOS DE ALCA-
TRAZ i DISCOMÒBIL.

En acabar,
ESMORZAR amb sucs i croissants per a qui 
encara aguanti despert. 

Dissabte, 16 d’agost 

A partir de les 9 del matí, 
I CURSA SOLIDÀRIA VILA DE CABRILS ILLA 
ACTIVA PRO FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS 
(LLUITA CONTRA LA LEUCÈMIA)

A les 11 del matí, als Horts de Santa Creu
XERINGADA 2014. 

A les 5 de la tarda, als Horts de Santa Creu
TARDA DE TALLERS I JOCS GEGANTS amb la 
Cia. LA XARRANCA. 

A 2/4 de 12 de la nit, a l’escola L’Olivera 
GRAN BALL DE FESTA MAJOR amb l’orquestra 
TITANIUM. 

Diumenge, 17 d’agost 
Vigília de Festa Major 

De 10 a 2/4 de 12 del migdia, a la Parròquia de la 
Santa Creu
VISITA A L’ORGUE HISTÒRIC DE CABRILS.

De 10 del matí a 2 de la tarda, a la Sala “La 
Concòrdia”
VIII TROBADA D’INTERCANVI DE PLAQUES DE 
CAVA 

A 2/4 d’11 del matí, al parc Anselm Clavé
ESMORZAR DE FESTA MAJOR

A 2/4 de 12 del matí, a La Fàbrica
TEATRE INFANTIL amb l’espectacle PATA 
CLOWN CIRCUS LIGHT.  

A les 12 del migdia, a la Sala “La Concòrdia”
TAST DE VINS Vine a conèixer els vins de la 
D.O. ALELLA
Inscripcions a l’Ajuntament fins el 14 d’agost. 
Preu: 5 euros. Places limitades.

A la 1 del migdia, al Parc Anselm Clavé
GAMBARRADA 2014 

A les 6 de la tarda, al Carrer Domènec Carles
COLORS AL CARRER I GELATADA DE FESTA 
MAJOR

A 1/4 de 9 del vespre, des del Campanar
REPICADA DE CAMPANES DE LA FESTA MA-
JOR a càrrec del campaner Jaume Tolrà Ferrer. 

A 2/4 de 12 de la nit, a l’escola L’Olivera
BALL DE FESTA MAJOR amb l’orquestra 
GERUNDA. 

Dilluns, 18 d’agost 
Dia de Santa Helena

A les 11 del matí, des del Campanar
REPICADA DE CAMPANES DE LA FESTA MA-
JOR a càrrec del campaner Jaume Tolrà Ferrer. 

A les 12 del migdia, a l’Església
OFICI DE FESTA MAJOR
Missa presidida pel rector Mn. Josep Rodríguez i 
concelebrada.

Tot seguit, a la Plaça de l’Església
VERMUT DE FESTA MAJOR
Preu del tiquet: 1€

A les 5 de la tarda, als Horts de Santa Creu
TORNEIG DE BÀSQUET 3x3 DE FESTA MAJOR

A les 7 de la tarda, a la Plaça del Mil·lenari
CONCERT SUAU amb la vilassarenca, JUDIT 
NEDDERMANN

A 2/4 de 12 de la nit, a l’escola L’Olivera
BALL DE FESTA MAJOR amb l’orquestra LA 
GRAN BAND.

Dimarts, 19 d’agost

A 2/4 de 10 del vespre, a la Plaça de l’Església
SANTA PENYA 2014: EL DESENLLAÇ
Sopar popular de les penyes i grups participants al 
concurs i entrega de premis.

Dimecres, 20 d’agost

A 2/4 de 8 del vespre, al Museu
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ AL MARESME 
(1713-1714)
Conferència a càrrec de l’historiador, Josep 
Samon.
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9a Trobada de col·leccionistes
de plaques de cava de Cabrils

Diumenge, 17 d’agost de 2014
De 10 a 2 de la tarda, a la Sala La Concòrdia

Es vendrà cava amb la placa commemorativa

Diumenge 17 d’agost a les 12h. del migdia, tast de vins de la DO Alella a 
càrrec de Dani Garcia, sommelier, a la Sala La Concòrdia. Preu del tast: 5 €.
Places limitades a 25 persones, es vendran els tiquets anticipadament a
l’Ajuntament de Cabrils  (2n pis, oficina de Seipro).
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