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La Recepta

Pèsols amb la seva crema i xof sofregit

Recepta per a 4 persones

Ingredients
Xof de sofregit: 200 g de ceba tendra, 300 g de tomàquet canari, 50 ml de vi ranci, 20 g d’all, 50 g d’oli d’oliva,
15 g de gelatina vegetal, 1/2 l d’aigua mineral, sal.
Daus de cansalada: 100 g de cansalada crua, 25 g d’oli
d’oliva, sal, pebre.
Pèsols ofegats a la menta: 100 g de pèsols, 25 g d’oli
d’oliva, 1 branca de menta fresca, sofregit, sal.
Crema de pèsols: 300 g de pèsols, 1 dl d’aigua, sal,
pebre, oli d’oliva verge.

Elaboració
Xof de sofregit: En una cassola, escalfem l’oli d’oliva i
sofregim els alls picats. Tallem la ceba ben petita i la
sofregim a la mateixa cassola. Un cop ben caramel·litzada,
afegim el tomàquet tallat ben petit i fem un sofregit ben
fosc. Hi afegim el vi ranci i ho deixem reduir completament. Emmotllem la meitat del sofregit en motlles de silicona petits semiesfèrics i els congelem. La resta del sofregit l’utilitzarem per saltar els pèsols.
En un cassó posem l’aigua i la gelatina vegetal i ho portem a ebullició. Quan els glaçons semiesfèrics de sofregit
estiguin fets, els punxem amb un escuradents i els passem
tres cops per la gelatina calenta, perquè es creï una capa
consistent. Els reservem en fred.
Daus de cansalada: Tallem la cansalada en daus de 0,5
cm. En una paella ben calenta i amb una mica d’oli, deixem que agafin color i els reservem.

Pèsols ofegats a la menta: En una paella amb oli,
posem el sofregit que havíem reservat i els pèsols,
i els saltem. Ho deixem coure tot durant cinc minuts
i al final de la cocció afegim la menta perquè el preparat
n’agafi l’aroma. Ho rectifiquem de sal.
Crema de pèsols: Introduïm tots els ingredients menys
l’oli d’oliva a la Thermomix i els triturem. Ho colem. Ho
duem a ebullició molt lentament i rectifiquem la crema
amb l’oli i la sal.

Muntatge
Col·loquem al centre d’un plat fondo els pèsols.
Distribuïm els daus de cansalada i, quan servim el plat,
afegim un xof de sofregit, i ho acompanyem tot amb la
crema calenta. I
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Catalunya i el TURISME ORNITOLÒGIC

Catalunya, a causa de la seva situació i del seu enorme
gradient altitudinal, és una destinació privilegiada per a
l’observació d’aus. Així, doncs, i gràcies a les àrees de fàcil

accés especialment destinades a aquesta finalitat, se’n
poden arribar a observar 395 espècies diferents, de les
quals 232 nidifiquen, segons dades publicades a la pàgina
web de l’Agència Catalana de Turisme (www.act.cat), on es
pot descarregar la interessant Guia de Turisme Ornitològic.
Catalunya és natura.
Catalunya ha rebut diversos rècords europeus en la marató ornitològica celebrada anualment per SEO/BirdLife, ja
que és l’única regió europea amb més de 200 espècies d’ocells identificades en 24 hores.
Entre algunes curiositats ornitològiques presents a Catalunya, destaca la colònia més important del món de
gavina corsa, o una de les poblacions europees més importants de trencalòs als Prepirineus i Pirineus. I

