


    ARQUITECTURA I CONSTRUCCIONS CABRILS, S.L.

Construccions i reformes
Gabinet d’arquitectura

Pressupostos sense compromís

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

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya             aicat 3315



SALUTACIÓ

Ja hem fet 27 i anem a fer 28 anys de Mostra Gastronòmica Comercial i 
d’Artesans de Cabrils.

Aquest any els dies 14, 15, 16 i 17 d’agost, a Cabrils, ens tornarem a trobar 
envoltats de la gran festa de la gastronomia per excel·lència, gaudint dels tastets 
que amb gran professionalitat ens preparen els mestres dels fogons de Cabrils i 
d’arreu de la comarca, maridats amb els excel·lents vins de la nostra DO Alella.

Tot això, en el marc de la nostra Festa Major de Santa Helena, la nostra Patrona, 
punt de trobada i de referència a Cabrils, sent gran orgull per a tots nosaltres.

Tot i els 28 anys, continuem amb la mateixa il·lusió i el mateix compromís, com 
no pot ser d’altra manera, ja que ho fem per a tots vosaltres, perquè gaudiu 
plenament de Cabrils, i el sentiu més viu i més vostre, si això és possible.

Comptem amb el vostre suport que any rere any doneu a aquest gran 
esdeveniment, però tot això no seria una realitat sense la implicació de tots, 
treballadors de la Mostra, brigada, policia, directora, regidora i el més important, 
la vostra participació. Gràcies a tothom.

Gaudiu de la Mostra Gastronòmica 

     Lina Morales i Serra
     Alcaldessa de Cabrils

32



4

  

L’enoturisme va molt més enllà d’un tast de vins o de la visita aïllada a un 
celler. És la millor via per conèixer un territori i el seu patrimoni cultural- 
natural, paisatgístic, històric, arquitectònic i gastronòmic- a través dels 
productes que el caracteritzen i la gent que els elabora. 
 
El Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella és una entitat 
pública de caràcter associatiu formada per diversos ajuntaments de 
les comarques del Maresme i del Vallès Oriental i el Consell Regulador 
de la DO Alella. La principal finalitat del Consorci és divulgar els actius 
patrimonials de l’àmbit geogràfic de la DO Alella per convertir-lo en una 
destinació atractiva, i això ho fa mitjançant la dinamització, el suport i la 
coordinació de les iniciatives públiques-privades de caràcter enoturístic. 
En són un bon exemple les mostres i les jornades gastronòmiques; les 
visites guiades a les vinyes, els cellers o els jaciments arqueològics, i les 
activitats que vinculen el món del vi a disciplines tan diverses com la 
literatura, l’esport o l’economia.
   
El Consorci va néixer l’any 2010 i ha anat creixent de mica en mica, igual 
com ho han fet el nombre de cellers elaboradors, el catàleg i la reputació 
dels vins de la zona i les iniciatives culturals i enoturístiques. Cada cop en 
som més i sabem valorar millor els nostres recursos. Aprofitem-nos-en! 

Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella
www.doalella.cat



COMITÈ ASSESSOR DE LA MOSTRA
Lina Morales: Presidenta
Isabel Tamboleo: Regidora de Turisme
Geno Estrada: Directora de la Mostra
Artur Masiques: President de l’Associació d’Hostalers de Cabrils 
Pilar LLongueras: President de la Societat La Concòrdia i vocal
Carlos Rodríguez: Vocal
Joan Ferrer: Vocal
Xavier Viudez: Vocal
Miguel Doñate: Vocal
Peter Oberle: Vocal
Carme Torres: Vocal

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

COL.LABORADORS    SERVEIS   
  Ajuntament de Cabrils    Infermeria

Diputació de Barcelona    Ambulància
Consorci DO Alella
Sorli Discau
Font Vella
Damm
Arribas Center

HORARI MOSTRA
Divendres 14 d´agost (inauguració): de 8 del vespre a 2/4 de dotze de la nit.
Dissabte 15, diumenge 16 i dilluns 17 d´agost: de 2/4 de 8 del vespre a 2/4 de dotze 
de la nit.

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 11 i dimecres 12 d’agost, de 6 de la tarda a 9 del vespre. 
Dijous 13, de 10 del matí a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 9 del vespre. 
Divendres  14 d’agost, de 10 del matí a 2 del migdia.

CONSUMICIÓ DE TASTOS DE LA MOSTRA GASTRONÒMICA 2014
25.226 tastos

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE LA MOSTRA GASTRONÒMICA 2015
Restauració        19
Vins i caves          5
Comercials          10
Entitats                    6
Paradetes                 25 
TOTAL                      65

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 16 i 17
El Cafè de l’Acadèmia (Vilassar de Dalt)
El Petit Roura (Vilassar de Mar) 
El Racó de Can Feliu (Vilassar de Dalt) dies 14 i 15
El Teler (Vilassar de Dalt) / Meet&Meat (Cabrils)
Forn Vias - Ca la Rosi (Cabrils)
Glauc - Celler de tapes (El Masnou)
Hostal de la Plaça (Cabrils) dies 14 i 15
Laura Carns & Precuinats (Premià de Dalt)
Locanda Del Leon D’Oro (Vilassar de Dalt)
Nami- cuina japonesa (Vilassar de Mar) 
Pastisseries Falgueras (Vilassar de Mar) 
Pizzeria de l’Hort / Tempo de l’Hort (Cabrils)
Sal i Pebre (Cabrils) dies 16 i 17
Xaret  (Cabrils)
Xeflis (Cabrils)

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

    COMERCIALS
     Artero Events - Vilassar de Dalt
     Biomassa i Territori – Cabrils
     Bones vacances - Premià de Mar
     Can Tosca Masia del segle XVI - Cabrils
     Corriol - Triatló - Vilassar de Mar
     Damm S.A
     Il Segreto - Gelats artesans italians - Cabrils
     Malecon Mojitos Coctels - Mataró
     Planta de compostatge de Cabrils
     Rovira Cafès - L’Ametlla del Vallès

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

BEL·LISSIMA / TAPIZBCN                                                                
Petites joies de plata, minerals i pedres 
semi-precioses
La Roca del Vallès

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

BLAUCASA                                                                                
Quadres i plaques infantils. 
Vilassar de Dalt

BOMBOLLES - COSMÈTICA NATURAL                                                                                 
Sals de bany, sabons de tall, labials...
Barcelona

EL RACÓ DELS DOLÇOS         
Productes de pastisseria i rebosteria en general.                                             
Cabrera de Mar        

EMBOTITS CASOLANS DE PLANOLES                                    
Embotits.
Planoles    
 
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, ventalls pintats a mà i artesania.                       
Premià de Mar 

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

INDI&BLUE                                                                              
Roba, bosses i complements... 
Barcelona

KYO ARTESANIA Y SANACIÓN                                                                                                             
Orgonites i minerals 
Arenys de Mar 

LA KARABA                                                                       
Argent i pedres semiprecioses.  
Barcelona

MARTA DURAN                                    
Bijuteria amb flor natural.   
Barcelona

MAITAZ                                    
Tasses 
Argentona

MIRELAE                                
Bijuteria artesanal    
Barcelona

NATURALI - SILNATUR                                 
Manyoples de polipell per la depilació natural..    
Premià de Mar

OILAMER                                
Oli ecològic, fruits secs.   
Les Borges Blanques

PATCHWORK 
Manualitats                                  
Barcelona

PIPE RESIDENTS                                      
Roba inspirada en el món del surf      
Barcelona

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

PRIMITIVO                                                 
Roba i bijuteria.  
Premià de Mar                                        

VESTUARI TRADICIONAL CATALÀ                                                           
Cervelló
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recepta preparada per

INGREDIENTS:
125 grs de mantega
1 cullerada de mel
24 galetes maria
250 ml d’aigua

1 sobre de gelatina de llimona
300 grs de formatge Philadelphia
300 grs de nata per muntar
2 cullerades de sucre glacé
confitura de cireres

ELABORACIÓ:
Preparació:
Unteu un motlle rodó amb mantega. Desfeu la mantega al foc i, sense que es cremi, aboqueu-hi la mel.
Tritureu les galetes i barregeu-les amb la mantega amb mel. Cobriu el fons del motlle amb galetes i amb 
una cullera feu-ne una capa llisa. Poseu l'aigua al foc; quan bulli, apagueu el foc i aboqueu-hi la gelatina. 
Remeneu-ho fins que es desfaci i reserveu-ho.
Enllestiu el plat
Desfeu el formatge al microones, remeneu-lo i, quan perdi una mica de fred, barregeu-lo amb la nata i el sucre. 
Munteu la barreja amb les varetes i afegiu-hi l'aigua de gelatina lentament, tot remenant. Aboqueu-ho dins 
del motlle i refrigereu-ho 3 h perquè cualli. En fred, repartir la confitura de cirera per sobre.
Per a la confitura: si la voleu fer a casa, feu un almívar amb 150 ml d'aigua i 400 g de sucre; afegiu-hi la 
pell d'una llimona i d'una poma, el suc de la llimona i vainilla. Aboqueu a l'almívar 800 g de cireres, sense 
pinyol, i feu-ho coure 30 min poc a poc, traient-ne l'escuma. Quan s'espesseixi, retireu-la i deixeu que es 
refredi.

PASTÍS FRED DE FORMATGE I MEL
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Can Tosca, masia del segle 
XVI un espai únic per 

organitzar esdeveniments 
i celebracions.

Carretera Vilassar de Mar a Cabrils, s/n
08340 Cabrils, Barcelona

Tel. 93 750 78 99 - 609 410 202
info@masiacantosca.es - www.masiacantosca.es
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recepta preparada per

ELABORACIÓ:
Netejar la galta (separar de la grassa), posar la galta en bosses d'envasar al buit i la grassa en un altre bossa.
Afegir a cada bossa sal, pebre, romaní, 1 all i una mica de vi negre.
Envasar i deixar-ho 3 hores al forn al vapor a 75ºC.
Un cop feta colar la galta
SALSA: Es posa amb una olla la Bresa (ceba, pastanaga, porro) amb 1 fulla de llorer i es sofregeix.
Un cop sofregida, afegim la grassa, 2 gots de vi negre i el suc de la galta i ho deixem a foc lent fins que es 
redueixi.
Un cop reduïda la salsa la colem, espessim amb maicena i rectifiquem de sal.
CEBA: Posar una mica de mantega en una paella i desfer-la, afegir la ceba a foc fort i deixar-la una estona, 
afegir una mica de vi negre, bullir i possar a foc baix.
Reduir fins que es consumeixi el vi.

GALTA DE PORC IBÈRICA AMB VI DEL
 PRIORAT I CEBETES CARAMEL·LITZADES

INGREDIENTS (per a 6 persones):
2 Kg. de galta de porc ibèric
1 ceba
2 pastanagues
1 porro
1 fulla de llorer

200 grs de cebeta perla
Mantega 
Maicena
Vi negre
Romaní
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recepta preparada per

ELABORACIÓ:
En una cassola posem a escalfar l´oli i el llard, quan és calent hi posem el cap d´all sencer peró pelat i quan 
comença a enrossir, afegim la canyella , el llorer i la ceba tallada en juliana. Quan la ceba enrosseix afegim el 
tomàquet pelat i esperem que aquest sigui cuït. Aleshores hi posem els quarts de pollastre ja salpebrats i els 
rostim per ambdós costats. Un cop rostits hi tirem poc a poc el conyac ho cubrim d´aigua afegint el fetge. 
Deixem coure i passat uns vint minuts, retirem en un pot el fetge ja cuit i dos o tres cullerots de suc (amb 
ceba i tomàquet) hi afegim les ametlles  ho passem pel “túrmix” i reservem. A mig reduir l´aigua , afegim 
les prunes, rectifiquem de sal i acabem de coure. A última hora tirem per sobre dels pollastres la picada, 
ho coem un parell de minuts més i ja està fet. Ho acabem afegint els pinyons fregits escorreguts per sobre 
abans de servir.

POLLASTRE AMB PRUNES 
I PINYONS DE CAL GRAS 

INGREDIENTS (per a 4 persones):
1 pollastre de més de 2 Kg tallat a quarts i 
reservem el fetge
1 cap d’alls
1 ceba grossa
Mitja branca de canyella
2 fulles de llorer
6 tomàquets madurs

100 grs de pinyons pelats
100 grs de ametlles torrades pelades
1 copa de conyac
20 prunes panses
2-3 culleres soperes de llard
2-3 culleres soperes d’oli de gira-sol
Sal i pebre blanc
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recepta preparada per

INGREDIENTS:
Pasta de full
Llaminera de porc Ral
Melmelada de fruits vermells (d’estiu)
Barreja de bolets i xampinyons

Ceba
Ou
Sal i pebre
Oli

ELABORACIÓ:
En una paella saltegem les cebes prèviament tallades molt petites a dauets, quan estan molt daurades hi 
afegim els bolets a trossos, els barregem dos minuts i ho reservem.

Estenem la pasta de full en una safata per anar al forn, posem un llit de ceba i barreja de bolets i melmelada 
de fruits vermells, a sobre hi col·loquem la llaminera prèviament salpebrada, i damunt la llaminera i tornem 
afegir la barreja de ceba, bolets i melmelada de fruits vermells o d’estiu.
Ho emboliquem tot amb la pasta de full, i la pintem amb el rovell d’un ou.

Col·loquem el farcell al forn preescalfar a 180º C i ho deixem coure fins que la pasta de full estigui ben 
daurada.

Bon profit!!!!

LLAMINERA DE PORC RAL 
EMBOLICADA EN PASTA DE FULL

Xarcuteria i Plats Cuinats
C/ Sant Joan, 30

Nucli Antic, Vilassar de Mar
Tel. 93 759 39 99

www.canpocurull.com / canpocurull@canpocurull.com

Des de 1945
Mestra Artesana
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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:
Courem els musclos al vapor, deixarem refredar i traurem de la colsca.
Picarem la ceba molt petita, obrirem els alvocats i en un bol els aixafarem amb una forquilla i incorporarem 
la ceba, el suc de la llimona, sal, pebre i un rajolí d´oli.
Escaldarem els tomàquets, pelarem i picarem a daus i els posarem en un recipient amb oli, sal i pebre.
Per muntar-ho, posarem un cèrcol en mig del plat i hi colocarem l´alvocat fins a la meitat, després una mica 
del tomàquet, una capa fina de caviar i per últim hi posarem els musclos per sobre. Retirarem el motlle i al 
voltant del plat hi posarem una mica del tomàquet i una mica de ciboulet picat. Tirarem una mica de sal 
gruixuda i un rajolí d´oli d´oliva verge.

GUACAMOLE AMB MUSCLOS, 
CAVIAR I TOMÀQUET

INGREDIENTS (per a 4 persones):
12 musclos
4 alvocats
2 tomàquets
caviar o freses 
1/2 ceba

1/2 llimona
oli d´oliva verge
cibulet
nachos
sal 
pebre
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INGREDIENTS (per a 4 persones):
200 grs de mantega 
200 grs de farina de blat
800 ml de llet
Ingredient principal per a 7 tipos de 
croquetes
200grs  Pollastre rostit
200grs  Formatge gorgonzola amb nous
200grs  Botifarró amb ceba   

200grs  Pernil  
200grs  Confit d´ànec amb vichyssoise
200grs  Sobrassada amb camembert
200grs  Bolets

Ou batut (quantitat necessària: q/n)
Farina de galeta  q/n
Oli  q/n
Sal q/n

ELABORACIÓ:
Desfer la mantega , afegir-hi la farina i deixar que es cogui. Després posar-hi l´ingredient principal, i 
finalment afegir la llet i deixar-ho al foc , remenant fins que la massa es desenganxi de la cassola. Posar sal, 
tastar i rectificar de sal.
Deixar refredar. 
Donar forma a les croquetes , passar-les  per l´ou batut  i per la  farina de galeta i finalment fregir-les  a 180 
graus. Deixar escórrer damunt d´un paper absorbent.

CROQUETES   

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:
Picada de vedella jove molt tendra 200grs.
Pinyons torrats
Bourbon
Sal
Pebre negre
Espècies

Tomàquets secs
Formatge de cabra tipus “rulo”
Rucula
Ceba caramel·litaza natural
Mostasses dijon i louit
Oli oliva verge

ELABORACIÓ:
En un bol mesclem la carn de vedella, pinyons , sal, pebre, espècies, bourbon i unes gotes d'oli, la deixem 
reposar 24h a la nevera. Li donem forma d'hamburguesa. La marquem a la brasa i l'acabem al forn amb una 
capa de tomàquets secs, ceba caramel·litzada i el formatge de cabra prèviament marcat a la planxa fent una 
crosta. 3 minuts al forn preescalfat a 180 graus. La traiem del forn la posem en un plat i l'acabem posant 
unes fulles de rucula a sobre. Fem una emulsió de les mostasses amb l'oli d'oliva extra. I la posem per sobre 
de l'hamburguessa.

LA SENYORA
(HAMBURGUESA MACERADA A LA BRASA)

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 PÀRQUING. 

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 PÀRQUING 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:
Pelem les gambes reservant les cues, fem un fumet amb els caps i les pells posant-ho dins una olla amb oli. 
Quant comenci a sofregir afegim el pimentó i el brandi, ho deixem uns minuts i ho omplim d’aigua. Ho 
portem a bullir fins més o menys 1 hora.
Bullim la pasta segons fabricant.
Colem el fumet. Afegim nata al fumet i fem una salsa espessa.
Saltegem las cues de les gambes amb all, julivert i canyella.
Muntem el plat amb els espaguetis negres i la salsa amb les cues de gambes per sobre.

ESPAGUETIS NEGRES AMB SALSA DE GAMBES
 

INGREDIENTS (per a 4 persones):
350 grs d’espaguetis negres ( de tinta )
500 grs de gambes
1 got de brandi
1 cullerada de pimentó
oli d’oliva

500 ml de nata
sal
pebre
julivert
canyella

MENÚ DEL DIA 11,50 €

De dimarts a divendres migdia
Aprofita la promoció 10x9 menús

MENÚ NITS 19,75 €
Dijous, divendres i dissabte nit

MENÚ CAP DE SETMANA 25,75 €
Dissabte i diumenge migdia
Nens GRATIS* de 2 a 10 anys

MENÚ DE GRUPS
A partir de 20,00 €

C/ Àngel Guimera, 41

08339 Vilassar de Dalt

Tel. 93 753 29 16

www.elracodecanfeliu.com

info@elracodecanfeliu.com

                 ----------

Disposem de menjadors
reservats i de pàrquing

propi
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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 (per a 4 persones):
4 ous d’ànega
500 grs de patates del bufet
200 grs de fetge d’ànec fresc

500 ml d’oli d’oliva verge extra
sal
pebre negre

ELABORACIÓ:
Peleu i talleu les patates, totes de la mateixa mida, perquè pugueu fer una torre a l’hora de presentar el 
plat. Fregiu les patates, primer amb l’oli a foc mitjà, i quan estiguin toves apugeu el foc al màxim per fer-les 
daurades i cruixents. En una paella antiadherent amb oli d’oliva, ben roent, fregiu els ous fent que al voltant 
quedin puntes cruixents. Munteu al plat les patates amb sal, fent una torre, a sobre poseu-hi l’ou ferrat, i a 
sobre de l’ou poseu-hi el fetge d’ànec prèviament tallat ben prim, com uns encenalls. Poseu-hi sal i pebre 
acabat de moldre.

OU FERRAT D’ÀNEGA AMB PATATES 
ROSSES I FETGE GRAS FRESC 

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 !

C/ Emília Carles, 7
08348 Cabrils

Tel. 931 243 609
www.grupteler.com
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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:
4 ous
320 ml oli
259 grs farina
10 grs de llevat

una cullerada de canyella
130 grs d’anous
10 grs de llevat  
400 grs de pastanaga 

ELABORACIÓ:
Es barreja la farina i el llevat.
A part en un bol posem el sucre, l'oli,la canyella i els ous, ho barregem amb un batedor, afegim la farina poc 
a poc i la pastanaga ratllada fins fer una massa homogènia. 
Omplim un motllo untat amb mantega i al forn a 180 graus, durant mínim 40 minuts. 
Servir amb sucre glaç.

PASTÍS DE PASTANAGA  

C/Anselm Clavé 2-4-6, 08348 Cabrils
Tel.: 93 753 31 54 / 620 151 381

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

Forn de pa, pastisseria, 
degustació i el racó de 

l’alimentació. 
Elaboració artesanal de 

pa i pastes.
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INGREDIENTS:
1 L de fumet blanc
200 grs de vieires
400 grs d’arròs de risotto

40 grs de mantega
100 grs de nata líquida
1 llima
1 llimona

ELABORACIÓ:
Saltar l'arròs amb la mantega, afegir-li el fumet blanc a poc a poc sense deixar de remenar durant 12 
minuts. Quan l'arròs estigui quasi al dente, acabar de coure amb la nata líquida. Salpebrar i afegir la 
ratlladura de la llima i la llimona al gust. Per últim es marquen les vieires a part i es presenten sobre  l'arròs. 

RISOTTO DE VIEIRES AMB 
LLIMA I LLIMONA  

recepta preparada per
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recepta preparada per

INGREDIENTS (per a 6 persones):
INGREDIENTS PER AL TARTARE
3 llobregants ( o llamàntol)                                             
4 tomàquets madurs
2 alvocats
ceba tendra
cibulet
oli d´ oliva, sal i pebre en gra
brots tendres

herbes aromàtiques (llorer, romaní, farigola)

INGREDIENTS PER LA VINAGRETA DE CORALL
maionesa
cogombre amb vinagre
ceba tendra
mostassa
soja
sal, pebre

ELABORACIÓ:
Per començar, en un cassó amb aigua bullint, posem el cor i les pinces del llobregant, la sal, el pebre i el  
llorer. Deixar-ho bullir 8 o 10 min. Després refredeu el llamàntol en un bol amb aigua i gel, peleu-lo, piqueu-
lo i reserveu-lo.  Separem el corall.
Per a fer el tartare, poseu en un bol el llamàntol picat, la ceba picada, el ciboulet, un raig d´oli d´oliva, sal , 
pebre i barrejeu-ho tot bé amb una forquilla.
Escaldar el tomàquet, per a confitar-lo els  posem en una paella a foc lent i afegim el romaní, la farigola, sal i 
el pebre, i sucre i un raig de vi blanc.
Per al guacamole, agafem alvocats, els pelem incorporem ceba tendrá tallada petita, l´oli, la sal i emulsionem 
tot el conjunt.
Per acabar, amb un motllo  posem el tàrtare  al centre del plat, dibuixem una llàgrima amb la vinagreta i una 
altre amb el guacamole, per sobre posem el  tomàquet  confitat, brots frescos i el caviar de salmó.

TARTARE DE LLOBREGANT AMB VINAGRETA DEL 
SEU CORALL, GUACAMOLE ,TOMÀQET CONFITAT                                  

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:
2 tasses d’arròs de gra llarg
2 tomàquets
1 pebrot vermell/groc
4 tasses de caldo pollastre
1 cullerada farigola
3 alls
1 cullerada d’ají o xile cayenne

1 ceba
230 grs de xoriç
230 grs de llonganissa de gall d’indi
2 salsitxes de frankfurt
1 cullerada paprika
Sal / pebre negra al gust
¼ de julivert fresc picat

ELABORACIÓ:
Tallar xoriç, llonganissa i salsitxes en talls de 5ml i reservar.
Fregir la ceba a daus 2’. Afegir pebrots i tomàquet a daus, alls, romaní, ají, paprika ,sal i pebre negre.
Als 5’ indroduïr el brou les salsitxes i fer bullir.
Incorporar l’arròs, tapar, foc al mínim i coure 20’.
Decorar amb julivert.
La quantitat de brou depèn del fabricant de l’arròs.

ARRÒS JAMBALAYA 

Elaboració Propia Cada Dia de:
Botifarres, hamburgueses variades, croquetes, brotxetes,

fideuàs, arrossos, pollastre al forn i tot tipus de menjar per emportar.

SERVEI DE CATERING

OBERT TOT L’ANY DE: Dilluns a Dissabte 8:30 a 20:30h.
       (No tanquem els migdies)

                           Diumenge 10:00 a 15:00h.

LA FÀBRICA – Plaça de la Fàbrica, local 8 · 08338 Premià de Dalt
Tel. 93 752 38 08 · www.carnslaura.cat

www.facebook.com/carnslaurapremiadedalt
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recepta preparada per

INGREDIENTS (per a 6 persones):
500 grs de Tagliatelle all’uovo
750 grs de carn picada (50% vedella /   
50% porc)
2 pastanagues grans
1 ceba gran
2 fulles de llorer

1 kg de tomàquet natural pelat
1 branca d’api
oli d’oliva verge extra
pebre negre
sal
brou de carn

ELABORACIÓ:
Preparem tots els ingredients. La carn picada que us la preparin a la carnisseria de confiança.
Rentem bé els tomàquets i la resta de verdura. Piquem la ceba, la pastanaga i l'api. Comencem per daurar la 
pastanaga. Afegirem la ceba, l'api i el llorer. Ho deixem que mica en mica es vagi torrant el sofregit.
Ara incorporem la carn picada i ho anirem remenant. La carn ha de canviar de color. En 5 minutets estarà.
Incorporem el tomàquet, i a foc lent, ho tapem i ho deixarem coure uns 15 minuts.
Passat aquest temps, obrim la cassola, ho remenem una mica i ho deixem coure unes 4 hores a foc ben baix 
i nem afegint brou de carn. Ho salem una mica també. Cada 20 minuts ho haureu de vigilar i remenar i si 
cal, afegir-hi més líquid.Us ha de quedar una pasta més o menys homogènia.
Passades 3 hores i mitja, posar una olla d'aigua ben gran a bullir, salar i afegir els tagliatelle.
Pasats uns set minuts escórrer les tagliatelle i afegir-li la salsa de Ragú, posar una mica de pebre i Parmigiano 
ratllat per sobre.
Bon Profit!

TAGLIATELLE AL RAGÚ BOLOGNESE
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recepta preparada per

INGREDIENTS (per a 30 peces):
250 grs de col o col xinesa
1 tija de ceba tendra
150 grs de carn de porc picada
poc gingebre
2 grans d’all

1 cullerada petita de sal
poca pebre (blanca o negra)
1 cullerada sopera de salsa de soja
2 cullerades soperes de sake
1 cullerada sopera d’oli de sèsam

ELABORACIÓ:
Preparació del AN (contingut):
Picar col (o col xinesa), ceba, all i gingebre. Posar sal i pebre i escórrer bé. Barrejar la carn i altres ingredients i 
escórrer una altra vegada.
Com embolicar les GYOZAS:
Posar el AN sobre de la pasta de GYOZA, mullar la vora de la pasta amb aigua.Pessigar la punta dreta, i 
embolicar poc a poc. Fer plecs amb els dits polze i índex de la mà dreta. Tapar la pasta fins a l'altra punta. Anar 
amb compte de no trencar la pasta. Fer la forma i netejar si el AN surt fora.
Com cuinar les GYOZAS:
Posar la paella a foc mitjà amb una mica d'oli. Quan la paella estigui calenta, posar les GYOZAS. Afegir uns 75 
cc d'aigua calenta. Posar la tapa. Quan la paella es quedi sense aigua, posar una mica d'oli de sèsam i torrar.
La salsa per a les GYOZAS:
4 cullerades soperes de salsa de soja i vinagre d'arròs, depèn del gust, pot afegir oli de sèsam o bitxo picat.

 GYOZA (CRESTES)                     

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:
250 grs de mantega
50 grs de llard
450 grs de sucre llustre

300 grs de farina
¼  de litre de clares
Vainilla

ELABORACIÓ:
Posar el forn a 220 graus.
Fondre la mantega i el llard a punt de pomada.
Tirar-hi el sucre de llustre i barrejar-ho.
Afegir-hi les clares d'ou.
Posar un polsim de vainilla a la farina.
Afegir la farina a tota la barreja anterior.
Remenar-ho fins que quedi una barreja uniforme.
Posar-ho en una mànega pastissera.
Untar amb oli la safata que es posarà al forn.
Rajar la barreja a la safata de forma que quedin pics petits una mica distanciats un de l'altre, ja que la pasta 
amb l'escalfor del forn s'anirà expandint.
Quan comenci a quedar daurat de les puntes, treure-ho del forn.
Amb un palet de fusta circular, s'ha de cargolar en forma de cigarret.

  CIGARRETS (PASTA DE TÈ)                                                
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recepta preparada per

INGREDIENTS:
100 grs de cabra de mar
50 grs de sèpia
un raig de conyac
30 grs de picada d’aigua

15 grs de salsa de tomàquet
25 grs de passatge (ceba confitada)
15 grs de picada d’ametlles
100 grs d’arròs
1 cullerot del 12 de fumet

ELABORACIÓ:
Posem la cabra i la sèpia a la cassola amb oli i ho daurem una mica, després hi afegim el conyac per 
flamejar, tot seguit hi posem la picada d’aigua, la salsa de tomàquet, el passatge i la picada d’ametlles, ho 
barregem tot bé i li afegim el fumet i la sal, quan arrenqui a bullir li afegim l’arròs i quan torni a arrencar el 
bull, comptem 17 minuts i li baixem el foc.

  ARRÒS CALDÓS DE CABRA DE MAR I SÈPIA                                         

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

Sales privades desde 15 pax. Pàrquing. 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 6 persones):
6 talls de lluç
4 dents d’all
½ l de caldo de peix blanc

½ got de vi blanc
Julivert picat
6 espàrrecs blancs 
3 ous durs

ELABORACIÓ:
En una cassola de fang, afegim els alls picats, el julivert picat i una mica d’oli d’oliva. Sofregim.
Seguidament, incorporem els talls de lluç prèviament salades, afegim el caldo de peix blanc i el got de vi 
blanc. Deixem bullir un parell de minuts i seguidament li donem la volta als talls de lluç. A continuació, 
tapem la cassola i deixem bullir uns 3 minuts més aproximadament.
Un cop fet el lluç, afegim per sobre els espàrrecs blancs i els ous durs tallats.
Servir ben calent. 
Bon profit!

LLUÇ EN SALSA VERDA                                                  
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recepta preparada per

INGREDIENTS (per a 4 persones):
800grs de tonyina vermella de qualitat
Sèsam torrat
400 ml de salsa de soja

Sucre
Sal
Pebre
Oli d’oliva

ELABORACIÓ:
Primer de tot, farem una reducció de salsa de Soja,posant en una cassola a foc lent, la soja amb dues
cullerades soperes de sucre i anirem remenant de tant en tant fins a aconseguir una textura més densa. 
Reservem!
Posem a macerar en un recipient la tonyina tallada en quatre talls i l’adobem amb oli d’oliva, sal ipebre. 
Reservem 10 minuts!
En una paella ben calenta, amb un fil d’oli d’oliva,posarem la tonyina, deus segons per cada banda, amb 
l’ajuda d’una espàtula i la retirem.
La tallem en làmines d’un centímetre i mig de gruix.

PRESENTACIÓ:
Emplatem la Tonyina, afegim la reducció de Soja i espolsem amb sèsam torrat.

TATAKI DE TONYINA VERMELLA                                                 
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10a Trobada de col·leccionistes
de plaques de cava de Cabrils

Diumenge, 16 d’agost de 2015
De 10:00h a 14:00h, a la Sala La Concòrdia

Es vendrà cava Parxet amb la placa commemorativa








