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La recepta de l’Escola Tècnica Professional del CETT

Farcell de col, congre, escamarlans
i el seu fumet lligat

Recepta per a 4 persones

Ingredients

Farcell de col: 4 fulles grans de col (o 8 fulles més petites), ½ litre d’aigua, sal.
Farcit de congre i escamarlans: ½ kg de congre en filets,
8 escamarlans, 3 escalunyes, 2 patates mitjanes per bullir,
20 cl d’oli, sal, pebre.
Fumet: 1 cap de congre, caps i closques de 8 escamarlans,
1 pastanaga, ½ ceba, 1 branca d’api, 50 g de puré de tomàquet concentrat, 1 porro, 1 gra d’all, 1 litre d’aigua, 20 cl de
conyac, 10 g de pebre vermell dolç, 30 g de farina, 30 g de
mantega.

Elaboració

Farcell de col: Posem l’aigua a bullir amb sal. Seleccionem les quatre fulles de col més grosses, o vuit fulles més
petites, les netegem i les escaldem lleugerament en l’aigua bullent.
Farcit de congre i escamarlans: Traiem el cos dels escamarlans i el reservem. Comprovem que al filet de congre no
hi hagi espines i el tallem en dauets mitjans. A continuació
bullim la patata en aigua amb sal, la pelem i l’aixafem, i la
reservem.
Piquem les escalunyes i, en una cassola, les sofregim fins
que siguin transparents. Tot seguit, hi afegim el congre
en dauets i els escamarlans tallats (podem reservar 4 cues
d’escamarlà senceres per finalitzar el plats). Quan tot estigui
sofregit, hi afegim les patates aixafades i ho rectifiquem de
sal i pebre. Ho barregem formant un farcit homogeni, i ho
reservem.
Fumet: Tallem les hortalisses en dauets, les posem dins una
olla alta i fem un sofregit. Mentrestant, preparem els talls
de peix i les closques dels escamarlans. Quan les hortalisses estiguin cuites i tinguin color, hi afegim el tomàquet

concentrat, el reduïm i hi afegim el peix. Tot seguit, ho mullem
amb el conyac i ho deixem reduir. Quan ja no faci olor d’alcohol
hi afegim l’aigua i deixem bullir el fumet durant 35 minuts. El
colem i el reservem. Per fer la salsa, posem en una cassola la
mantega i la farina, i formem una mescla homogènia. La remenem durant un parell de minuts, fins que la farina estigui cuita,
hi afegim el fumet colat i ho portem a bullir, fins que la salsa
agafi consistència. La reservem.

Muntatge
Estirem i assequem les fulles de col sobre una superfície de
treball. Les farcim amb la barreja de congre, escamarlans i
patata, i les tanquem fent la forma de farcellet.
Fem bullir els farcells amb la salsa per escalfar-los, i després
els servim en un plat fondo, amb la salsa. Si volem, podem
decorar el plat amb una llesca de pa torrat.
Opcionalment, podem servir el farcell i la salsa acompanyats
d’una cua d’escamarlà marcada a la planxa. n

Coneguem Catalunya
La campanya turística de Catalunya, Diamond Award del Golden City Gate Festival
El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, a través de l’Agència Catalana de Turisme (ACT),
va participar del 7 a l’11 de març a la ITB de Berlín, una
de les fires turístiques internacionals de referència. En
el marc d’aquesta fira es va celebrar el Golden City Gate
Festival, certamen dedicat al cinema turístic, on el vídeo
“La Ruta de l’Atzar”, produït per l’ACT per promocionar

l’Any del Turisme Cultural, va guanyar el premi a la millor
pel·lícula del festival.
Un altre vídeo de l’ACT, la producció “Catalonia by Oliver
Astrologo”, també va ser guardonada amb el segon premi
en la categoria de regions. Enguany, a més, el municipi de
Torroella de Montgrí-l’Estartit va ser finalista del premi
World’s Best Sustainable Destinations. n

