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La Recepta
Fals garrinet amb patata en adob
Recepta per a 4 persones

Ingredients
Papada: 1 kg de papada, 20 g de sal gruixuda, 10 g d’all, 2 g de
farigola, 2 g de romaní, 2 g de pebre negre en gra, 1/2 dl d’oli
d’oliva verge, 180 g de greix d’ànec, q.s. d’aigua, una unitat de
bossa de buit de cocció gran o paper film.
Patates en adob: 800 g de patata Monalisa, 4 g d’all sec, 20 g
d’ametlla torrada, 35 g de mantega, 15 g de nyores, 1 dl d’oli
d’oliva verge, 5 g d’orenga, 3 g de pebre negre mòlt, 3 g de
pebre vermell dolç, 1 g de romaní fresc, 5 g de sal gruixuda,1 g
de farigola fresca, 1 dl de vinagre de Xerès.

Elaboració
Papada: Posem la papada de porc en remull amb aigua i sal
durant 24 hores. Després l’assequem bé. Posem la papada seca
amb tots els ingredients dins de la bossa de buit* i la tanquem.
La deixem coure durant 8 hores en aigua bullint. Un cop bullida, deixarem refredar la papada i en farem porcions d’uns 150
g. La reservarem fins el moment de l’emplatat.
*Si no disposem de la bossa de buit, la podem substituir amb força quantitat
de paper film ben enrotllat, posant-hi tots els ingredients a dins i submergint-lo en l’aigua bullint a foc lent durant 8 hores.

Adob: Posem a coure la patata, amb la pell, en una cassola amb
abundant aigua. Mentrestant triturem tots els ingredients,
menys la mantega, i reservem aquest adob per barrejar-lo amb
les patates. Un cop cuites les patates, les pelem sense que es
refredin, les posem en un bol i les trinxem amb una forquilla.
Durant aquest procés anem afegint l’adob i, per últim, la mantega tallada en daus (és molt important que la barreja encara
estigui calenta per poder desfer-hi la mantega). El rectifiquem
de sal i pebre i el reservem.

Muntatge
Agafem una paella antiadherent i hi daurem la papada a foc
lent, mirant que tingui un bon color per tots els costats. Quan
sigui l’hora de l’emplatat escalfem el puré de patata adobat a
foc lent perquè no agafi color. En un plat posem com a base el
trinxat de patata en adob, amb l’ajut d’un motlle per tal que
quedi més rodó. Al damunt hi col·loquem la papada, ben calenta. Per finalitzar el plat hi posarem sal Maldon i un rajolí d’oli
d’oliva verge, i el decorarem amb herbes aromàtiques fresques
com les que hem utilitzat per a l’adob. n

Coneguem Catalunya

S’edita la nova guia
de la RUTA ROMANA
de Tarragona
El Patronat Municipal de
Turisme de Tarragona, compromès amb la declaració
de la ciutat com a Patrimoni
Mundial per part de la
UNESCO, ha editat recentment una guia, la Ruta
Romana, per tal de promoure la difusió de la ciutat
monumental a tot el món i
oferir tota la informació
essencial sobre les rutes
més sol·licitades pels visitants de Tarragona.
La nova guia, de 24 pàgines i de la qual se n’ha fet una
edició de 20.000 exemplars (12.000 en català/castellà,
6.000 en francès/anglès i 2.000 en italià/alemany), s’ha
creat en un format pràctic, mida DIN A5, perquè esdevingui un monogràfic divulgador i molt útil. Començant
per una fotografia de la maqueta romana i una breu
introducció històrica de Tàrraco, aquesta eina de promoció inclou textos de l’historiador Jordi López i imatges de prestigiosos fotògrafs, per tal d’oferir una mostra
de com era Tarragona en l’època romana. Amb aquesta
finalitat s’enumeren cadascun dels 14 monuments i
museus romans escollits: muralles, temple, fòrum provincial, circ, amfiteatre, Museu Nacional Arqueològic,
fòrum local, necròpolis paleocristiana, i conjunt paleocristià del Francolí, vila de Centcelles, aqüeducte, torre
dels Escipions, pedrera del Mèdol, vila dels Munts i arc
de Barà. A més, cada pàgina compta amb informació
individual i detallada i un petit plànol d’ubicació.
Finalment, per tal d’orientar millor el visitant s’inclou un
plànol general de Tarragona.
Seguint amb aquesta línia de promoció, també s’ha fet
una reedició del fulletó Tarragona Promocional, que es
fa servir per divulgar els atractius de la ciutat en fires,
congressos i promocions dirigides al sector turístic professional. En ambdues publicacions es fa menció a la
targeta turística de Tarragona, la Tarragona Card, que
dóna dret a visitar sense cap cost afegit els diferents
recintes de la ciutat, a més d’incloure-hi nombroses
ofertes culturals, d’oci i serveis. n
Més informació:
Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
Tel. 977 250 795 www.tarragonaturisme.es

