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La Recepta de l’Escola d’Hoteleria
Crema de carxofes en textura
Recepta per a 4 persones

Ingredients
Crema de carxofes: 50 g de carxofa fregida, 50 g de carxofa al forn, 50 g de carxofa bullida, 250 ml de l’aigua de
les carxofes, sal, oli d’oliva.
Xip de carxofa: 100 ml d’oli d’oliva, 200 g de carxofa,
1/4 de manat de julivert.
Carxofa fregida i rostida: 400 g de carxofa, 200 ml de
fumet vermell, 200 g de llimona, 2 ml de vinagre de Xerès,
5 ml d’oli de cacauet, 5 ml d’oli d’oliva, sal fina, pebre
negre mòlt.
Gambes: 200 g de gamba vermella, 100 ml d’oli d’oliva,
1 g de pebre vermell picant, sal fina.
Carxofa en oli de tòfona: 400 g de carxofa neta, 1 ml
d’oli de nous, 1 ml d’oli de raïm, 5 ml d’oli de tòfona, 5 g
de tòfona indicum, sal fina.
Carxofa bullida: 400 g de carxofa, 30 g de ceba, 30 g de
tomàquet, 300 ml d’aigua, 5 g de pinyons, 1/4 de manat
de julivert, 10 g d’all sec, 40 ml d’oli d’oliva, 30 ml de vi
blanc, sal fina, pebre negre mòlt.

Elaboració
Crema de carxofes: Netegem les carxofes i les repartim
en tres parts. En fregirem una part, l’altra la bullirem i la
darrera la farem al forn. Amb l’ajuda d’un triturador, ho
triturem tot bé amb una mica d’aigua de coure les carxofes. Salpebrem i ho reservem fins a l’hora de l’emplatat.
Xip de carxofa: Netegem la carxofa i la tallem amb el
ganivet en làmines ben primes. La deixem en aigua i julivert perquè no s’ennegreixi. L’escorrem i la fregim en oli
d’oliva, i la deixem sobre un paper absorbent. Si la carxofa
no ha quedat prou cruixent la posem al forn a 60ºC fins
que ho estigui. La reservem fins a l’emplatat.

Carxofa fregida i rostida: Netegem les carxofes i les
tallem en quarts amb el tronc. Les coem amb el fumet
vermell i unes gotes de llimona a foc lent, fins que siguin
ben tendres. Dividim les carxofes en dues parts. En salem
una i, amb oli, la passem pel bufador per canviar-ne
l’aroma. A l’altra part hi posem unes gotes de vinagre
i la saltem amb l’oli de cacauet. Reservem ambdues parts
per a l’emplatat.
Gambes: Les netegem, i en reservem a banda els bigotis
per fregir-los. Confitem les gambes pelades en oli d’oliva
amb la pols de pebre vermell picant. Reservem ambdues
elaboracions.
Carxofa en oli de tòfona: Tallem la carxofa en dauets
petis i els fregim en els olis de raïm i de nous. Escorrem
l’oli i afegim a les carxofes l’oli de tòfona, la tòfona picada i la sal. Ho reservem.
Carxofa bullida: Netegem la carxofa i la resta de verdures. Ho tallem tot a la juliana i ho fem coure, amb la
resta d’ingredients, a foc suau fins que les carxofes estiguin tendres. Ho colem i guardem per una banda la carxofa i el caldo per l’altra.

Muntatge
Col·loquem al centre d’un plat fondo la crema, unes
gotes d’oli de tòfona al damunt, i després les gambes, les
carxofes rostides, les bullides i, finalment, els bigotis de
les gambes. Ho servim ben calent. 

Coneguem Catalunya

Practicant el SENDERISME
Tal com indica la pàgina web de l’Agència Catalana de Turisme, el senderisme gaudeix d’una tradició molt àmplia a
Catalunya i permet conèixer la història i el patrimoni natural i cultural del
país de manera agradable
i senzilla. Catalunya reuneix totes les condicions
per a aquesta pràctica,
amb una xarxa d’uns cinc
mil quilòmetres de camins

de llarg recorregut i uns quatre mil més de petit recorregut, a més de senders locals que travessen 12 parcs naturals
i 144 espais naturals protegits. A l’enllaç www.actiunatura.catalunya.com, qui ho desitgi pot consultar i descarregar la guia Catalunya és Senderisme, amb diverses propostes de recorreguts pel país i consells pràctics. La publicació
és complementaria al contingut en línia, el qual amplia la
informació de les rutes. La pàgina web és d’accés fàcil, i
inclou mapes i una descripció precisa dels diferents recorreguts, els tracks per al GPS de les etapes i imatges dels
espais per on discorren. 

