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Maria Ramos Monserrat
Directora General de Salut Pública i Participació
La Direcció General de Salut Pública i Participació té entre les
prioritats la promoció de la salut de les persones, i l’alimentació
n’és un dels factors de més influència durant tota la vida i fins i
tot abans de néixer.
Tenim la sort de viure a la Mediterrània. La manera de
menjar, denominada dieta mediterrània, és molt beneficiosa;
una dieta rica en fruita, verdura, oli d’oliva, fruita seca,
peix i llegums que ajuda a reduir el risc de patir diabetis,
malalties cardiovasculars i alguns tipus de càncer, així
com evitar el sobrepès i l’obesitat.
Per això, la Direcció General de Salut Pública i
Participació té la responsabilitat de posar a disposició de
tothom totes les eines i les estratègies que puguin ajudar
a seguir aquesta dieta mediterrània.
Agraesc la col·laboració del grup d’investigació
d’Epidemiologia Nutricional de l’Institut d’Investigació
Sanitària Illes Balears (IdISBa) i del Centro de Investigación
Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y
Nutrición (CIBEROBN), del Centre UNESCO de Mallorca, del
Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears i de tots
els cuiners i les cuineres que han contribuït en l’elaboració d’aquest llibre
de receptes.
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Som mediterranis
La dieta mediterrània és un dels patrons dietètics més saludables per a la prevenció
de malalties cardiovasculars, hipertensió, diabetis i càncer. Els resultats de l’estudi
PREDIMED, en què participen un grup d’investigadors de les Illes Balears, han posat de
manifest que aquesta s’associa a una esperança de vida més elevada.
Als Estats Units, on l’obesitat és un problema de salut pública, han incorporat el patró
de la dieta mediterrània en les guies dietètiques noves (2015-2020 Dietary Guidelines
for Americans) i es basen en les conclusions de l’estudi PREDIMED. Aquest patró
de menjades, juntament amb la realització d’activitat física, pot ajudar les persones a
aconseguir i a mantenir una salut bona i a reduir el risc de patir una malaltia crònica
en qualsevol etapa de la vida. Davant aquestes premisses, i com que ens reconeixem
mediterranis, assumim que la salut depèn de les condicions socioeconòmiques, culturals
i ambientals de la societat en què vivim, de les condicions de vida i feina de les persones
i de la forma que tenen de relacionar-se. Tots aquests són factors que faciliten o
impedeixen un estil de vida saludable.
Els científics han assenyalat els beneficis enormes que aquest patró aporta per millorar
la salut. En aquest sentit, les autoritats sanitàries tenen la responsabilitat de sensibilitzar
la ciutadania i fer una tasca pedagògica per transmetre aquesta idea a la població. És
per això que s’impulsen iniciatives que contribueixen a aconseguir que els consumidors
adoptin hàbits de vida saludables, principalment a través d’una alimentació equilibrada
i sana al costat de la pràctica regular d’activitat física. Per això, la Direcció General de
Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut impulsa els Centres Educatius
Promotors de Salut, Centres Sanitaris Saludables, Empreses Saludables i el projecte
Sabor del Mediterrani per fer feina amb el sector de la restauració i promoure la dieta
mediterrània. Amb la UIB, en el marc de la Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables
(REUS), es participa en el projecte Campus Saludable, en què aquesta promoció n’és
un dels objectius fonamentals.

Productes de proximitat

L’impuls de l’estil de vida mediterrani es traduirà en salut, així que els mercats i
els negocis locals amb oferta de productes de la terra han de formar part d’aquesta
estratègia. En l’àmbit cultural, l’Escola d’Hoteleria de la Universitat de les Illes Balears
forma els cuiners en les bondats d’aquesta forma d’alimentació. Els centres educatius
amb graus de formació professional relacionats amb el sector de la restauració i els
col·legis són la garantia del futur que volem, no només és salut i cultura; és educació.
Els ajuntaments van cap a aquest camí d’ençà que posaren en marxa el projecte Healthy
Cities de l’Organització Mundial de la Salut i el projecte de salut local de l’Estratègia
de Promoció de la Salut i Prevenció del Ministeri de Sanitat. La promoció de la dieta
7
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mediterrània ha de ser un objectiu comú; s’ha d’estimular la producció i el consum local,
així com una agricultura sostenible i respectuosa amb el medi ambient i promoure, a
més, l’activació econòmica del sector agropecuari.
La dieta mediterrània és una forma de vida, i no només de menjar; s’ha de gaudir,
s’ha de combinar el plaer amb la salut i la qualitat de vida. Menjar sa i delectar-se’n
és possible, els restaurants i els cuiners han de ser protagonistes d’aquest Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat.

Dieta mediterrània i salut
Resultats dels estudis científics i l’impacte en les polítiques de salut pública
Generalment, s’accepta que el primer gran estudi que demostrà el potencial beneficiós
de la dieta mediterrània sobre la salut va ser l’Estudi dels Set Països. Durant els anys
60, el metge nord-americà Ancel Keys va dur a terme una recerca per investigar
els hàbits dietètics dels Estats Units, el Japó, Finlàndia, els Països Baixos, l’antiga
Iugoslàvia, Itàlia i Grècia. La investigació es va centrar en la dieta i no va considerar
diferències genètiques ni d’estils de vida en les diverses poblacions. Els resultats de
l’estudi mostraren una relació clara entre les característiques de la dieta i la salut de la
població. Així, a Grècia i al sud d’Itàlia es va observar una taxa de mortalitat menor per
malaltia cardiovascular i una expectativa de vida més elevada en comparació a Finlàndia,
que era a l’altre extrem, i als Estats d’Units amb una posició intermèdia, malgrat tenir
aquests dos darrers països unes condicions de vida i serveis mèdics millors. Aquestes
diferències en la taxa de mortalitat s’atribuïren a les diferències dietètiques observades
entre aquests països, especialment pel que fa al consum de greixos d’origen animal i
vegetal (oli d’oliva).
A partir d’aquest moment i arran dels resultats derivats de l’estudi de Keys, es va
començar a definir la dieta mediterrània com el patró d’alimentació existent en els països
de la conca de la Mediterrània, en la dècada dels 60, després de superar la Segona
Guerra Mundial però abans de l’arribada de la globalització i la cultura del menjar ràpid
als països del sud d’Europa i al nord d’Àfrica. Aquest patró d’alimentació es caracteritza
pel consum alt d’aliments d’origen vegetal i no processats o mínimament processats,
com ara fruita, verdura, oli d’oliva verge extra, cereals integrals, llegums i fruita seca, així
com el consum del peix. Sempre en el context d’una dieta d’aquestes característiques,
i acompanyant els menjars, la dieta mediterrània es caracteritza també pel consum
moderat de vi. Actualment, es reconeix que la dieta mediterrània també comporta el
manteniment d’un estil de vida que inclou la pràctica d’activitat física i la socialització en
la preparació i el consum dels menjars.
Des de llavors, s’han duit a terme estudis nombrosos en població de dimensions
elevades que han demostrat una relació inversa entre l’adherència a la dieta mediterrània
i el risc cardiovascular. També s’ha duit a terme qualque estudi de prevenció secundària,
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és a dir, provar que l’adopció de la dieta mediterrània per part dels pacients que ja
han sofert qualque procés de malalties prevé l’aparició d’esdeveniments nous. El més
conegut d’aquests estudis de prevenció secundària va ser el Lyon Diet Heart Study, tot
i que va resultar molt criticat perquè incorporava dins de la dieta recomanada ingredients
que no eren propis de la dieta mediterrània, tals com la margarina.
Però el punt ideal era poder demostrar que l’hàbit de seguir una dieta mediterrània
amb els ingredients habituals disminuïa la possibilitat de patir problemes cardiovasculars.
El primer estudi que intenta demostrar el paper que té aquesta dieta per prevenir
l’aparició de problemes cardiovasculars en una població lliure d’aquesta malaltia (el
que anomenam prevenció primària) ha estat l’estudi PREDIMED (Prevenció amb Dieta
Mediterrània). Es tracta d’un assaig de camp realitzat a 11 centres de tot Espanya
en el qual s’assignà a l’atzar als participants de l’estudi una d’aquestes tres dietes:
una dieta mediterrània suplementada amb oli verge extra d‘oliva, una dieta mediterrània
suplementada amb fruita seca, o una dieta de control que consistia en una recomanació
de reduir els greixos de la dieta en general.
Per què donar una quantitat suplementària d’oli d’oliva verge extra? A la conca
de la mediterrània existeixen plantacions abundants d’oliveres i Espanya és un dels
exportadors principals d’oli d’oliva. Es coneixen, a més, els efectes beneficiosos dels
components d’oli d’oliva, tals com l’àcid oleic, que és un greix monoinsaturat, o els
compostos fenòlics, que tenen activitat antioxidant.
Per què donar una quantitat suplementària de fruita seca? Perquè són rics en àcids
grassos monoinsaturats i poliinsaturats, en vitamina E i en fibra i són una font de
proteïnes vegetals.
L’estudi PREDIMED inclou homes (de 55 a 80 anys) i dones (de 60 a 80 anys), sense
malaltia cardiovascular a l’inici, que tenien diabetis mellitus tipus 2 o, almenys, tres dels
factors de risc següents: tabaquisme, hipertensió, nivells de colesterol elevats, sobrepès
o obesitat o una història familiar de malaltia coronària prematura. Els grups de dieta
mediterrània reberen o bé oli d’oliva verge extra (aproximadament 1 litre per setmana),
o 30 g de fruita seca per dia (15 g de nous, 7,5 g d’avellanes i 7,5 g d’ametles), i els
del grup de control reberen obsequis petits. No es va aconsellar restricció calòrica, ni
es va promoure l’activitat física. Els participants reberen consell dietètic trimestralment
i participaren en sessions educatives grupals. La hipòtesi de l’estudi era si els individus
assignats als grups amb dieta mediterrània patirien a llarg termini menys esdeveniments
com l’infant de miocardi, l’ictus o la mort per causes cardiovasculars.
S’hi inclogueren 7447 persones, de les quals el 57 % eren dones. Els dos grups de
dieta mediterrània varen tenir una bona adherència a la intervenció segons les enquestes
de consum i una anàlisi de metabòlits de l’oli i fruita seca en orina que confirmava
la ingesta recomanada per part dels pacients. No s’hi observaren efectes adversos
relacionats amb la dieta. L’assaig es va interrompre després d’un temps de seguiment
de 4,8 anys de mitjana. S’observà una reducció del 30 % dels casos d’infart de miocardi,
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ictus o mort de causa cardiovascular en els pacients que seguien una dieta mediterrània
suplementada amb oli d’oliva verge extra o fruita seca enfront del grup de control que
seguia la dieta baixa en greixos.
També s’observà una reducció en la incidència de diabetis tipus 2 un poc més
significativa en els que seguien la dieta mediterrània suplementada amb oli d’oliva verge
extra. Igualment, s‘observà una reducció important en l’aparició de càncer de mama en
les dones que seguien la dieta suplementada amb oli d’oliva verge extra. Addicionalment,
s’observà una reducció en la incidència de la fibril·lació auricular, l’arítmia més freqüent
en aquest tram d’edat, i un deteriorament cognitiu menor.
El 2010, la UNESCO va incloure la dieta mediterrània en la llista del Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat, i els resultats de l’estudi PREDIMED reforcen el valor de la
dieta mediterrània per a la salut a escala internacional.
L’any 2015, la dieta mediterrània es va incloure per primera vegada com a patró de
dieta saludable en les guies dietètiques americanes. Aquesta recomanació es basava
en els resultats d’estudis científics innumerables, entre els quals l’estudi PREDIMED.
El sistema de salut de la comunitat autònoma disposa de les recomanacions per
seguir una dieta mediterrània (els 14 punts que s’expliquen a continuació) utilitzades
en l’estudi PREDIMED; des dels centres de salut, els professionals d’atenció primària
poden avaluar l’adherència a la dieta mediterrània i proporcionar recomanacions per
millorar la dieta. De la mateixa manera, la pàgina web de la Direcció General de Salut
Pública i Participació del Govern de les Illes Balears, es pot accedir a l’estratègia
d’alimentació saludable i vida activa i fer un mateix el test de dieta mediterrània per
avaluar-ne l’adherència.

Per poder saber el teu nivell d’adherència a la dieta mediterrània, suma
la puntuació i observa l’esquema següent per saber si la teva dieta ha de
millorar o si, contràriament, ja menges de manera saludable:
11-14 punts: molt bona adherència
9-10 punts: bona adherència
0-8 punts: baixa adherència
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La Dieta Mediterrània en 14 punts
Aquest qüestionari de 14 punts mostra els 14 passos que s’han de donar per seguir
la dieta mediterrània. És una enquesta ràpida i senzilla que valora el grau d’adhesió a
aquest patró d’alimentació i que va ser utilitzada pels dietistes-nutricionistes en l’estudi
PREDIMED per al seguiment de la dieta dels participants.
En aquesta escala es recullen els factors alimentaris clau de la dieta mediterrània i
cada un té una puntuació de 0 a 1 punts. La puntuació màxima és de 14 punts i la
mínima, de 0 punts. Et convidam que facis el qüestionari i comprovis fins a quin punt és
mediterrània la teva forma d’alimentar-te. Per contestar les preguntes, pensa en el que
sols menjar habitualment, per exemple, el que has menjat durant el darrer mes.
PREGUNTES
RESPOSTES
PUNTUACIÓ
1.		 Fas servir l’oli d’oliva com a greix principal per cuinar?
Sí = 1 punt / No = 0 punts
2.		 Quant d’oli d’oliva consumeixes en total al dia (hi hem d’incloure
4 o més cullerades
l’usat per fregir, menjars fora de casa, ensalades, etc.)?
= 1 punt / Menys = 0 punts
3.		 Quantes racions de verdura o hortalissa consumeixes al dia?
2 o més (almenys 1 en ensalada o crua) = 1 punt / Menys
(Guarnicions o acompanyaments = 1/2 ració, 1 ració = 200
= 0 punts
grams)
3 o més al dia = 1 punt /
4.		 Quantes peces de fruita (hi incloem el suc natural) consumeixes
Menys = 0 punts
al dia?
Menys d’1 al dia = 1 punt /
5.		 Quantes racions de carn vermella, hamburgueses, salsitxes o
Més = 0 punts
embotits consumeixes al dia? (Ració = 100-150 grams)
Menys d’1 al dia = 1 punt /
6.		 Quina quantitat de mantega, margarina o nata consumeixes al
Més = 0 punts
dia? (Porció individual = 12 grams)
Menys d’1 al dia = 1 punt /
7.		 Quantes begudes carbonatades o ensucrades (refrescos, coles,
Més = 0 punts
tòniques, bíter) consumeixes al dia?
7 o més tassons a la setmana
8.		 Beus vi? Quant en consumeixes a la setmana?
= 1 punt / Menys = 0 punts
9.		 Quantes racions de llegums consumeixes a la setmana?
3 o més a la setmana = 1 punt
/ Menys = 0 punts
		 (1 plat o ració = 150 grams)
3 o més a la setmana = 1 punt
10. Quantes racions de peix o marisc consumeixes a la setmana?
/ Menys = 0 punts
(1 plat, peça o ració = de peix, 100-150 grams; de marisc, 4-5
peces o 200 grams)
Menys de 2 a la setmana = 1
11. Quantes vegades consumeixes rebosteria comercial (no casopunt / Més = 0 punts
lana) com galetes, flams, dolços o pastissos a la setmana?
3 o més a la setmana = 1 punt
12. Quantes vegades consumeixes fruita seca a la setmana?
/ Menys = 0 punts
		 (Ració de 30 grams)
Sí = 1 punt / No = 0 punts
13. Consumeixes preferentment carn de pollastre, indiot o conill en
lloc de vedella, porc, hamburgueses o salsitxes? (Carn de pollastre: 1 peça o ració = 100-150 grams)
2 o més a la setmana = 1 punt
14. Quantes vegades a la setmana consumeixes la verdura cuinada,
/ Menys = 0 punts
la pasta, l’arròs i altres plats preparats amb salsa de tomàtiga, all,
ceba o porro elaborada a foc lent amb oli d’oliva (sofregit)?
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Recomanacions generals segons la puntuació
Baixa adherència a la dieta mediterrània: has de millorar el teu patró d’alimentació, ja
que et trobes bastant lluny de menjar sa. Manté aquells punts que compleixis i t’animam
que facis un esforç i milloris, en els tres pròxims mesos, almenys dos dels punts que no
compleixes. Comença per aquells que creguis que són més fàcils per a tu i els has de
mantenir durant 3-4 setmanes per incloure’ls en els hàbits i que no et costi aplicar-los en
el dia a dia. Et pot ajudar qualcú del teu entorn familiar o laboral que compleixi algunes
de les pautes que a tu et resulten difícils. La inversió personal i familiar per seguir la dieta
mediterrània paga la pena en qüestió de salut.
Bona adherència a la dieta mediterrània: enhorabona! Molt bé! Segueixes un patró
d‘alimentació saludable. Continua així i fiança tots els punts que compleixes per mantenir
aquest nivell d’adhesió. Si qualcú del teu entorn familiar o laboral té un nivell més baix,
ajuda’l a millorar i comparteix alguns dels trucs que tu utilitzes per menjar sa. A més,
t’animam que, a poc a poc, intentis millorar aquells punts que no compleixes per arribar
al nivell següent i ser tot un expert en el seguiment de la dieta mediterrània. L’esforç
paga la pena.
Molt bona adherència a la dieta mediterrània: excel·lent! Enhorabona, mantingueste així! Has de compartir la teva experiència de menjar sa. Anima les persones que
t’envolten, tant en la família com en l’entorn laboral i grup d’amistats, que segueixin la
teva forma d’alimentar-te. Segur que pots compartir trucs i recomanacions que ajudaran
altres persones a millorar la dieta i, per tant, la salut. Tots aquests coneixements i
habilitats, els has de compartir!

Els 14 punts un a un
OLI D’OLIVA: SUMA 2 PUNTS
Les propietats nutricionals de l’oli d’oliva, especialment les del verge extra, fan d’aquest
oli una peça clau per a la dieta mediterrània, per això és que suma fins a dos punts en
el qüestionari.
· 1 punt si uses l’oli d’oliva com a greix principal per cuinar.
· 1 punt EXTRA si consumeixes quatre cullerades o més d’oli d’oliva, i hi hem
d’incloure l’usat per fregir, el de les menjades fora de casa, ensalades, etc.
Facilitam el consum d’oli d’oliva per sumar punts
Tot i que l’oli de llavors —com el de gira-sol, blat de les índies o soja— és més econòmic, actualment podem trobar en el mercat olis d’oliva a un preu molt baix. A més de ser
clau per al seguiment de la dieta mediterrània, l’oli d’oliva torna ranci amb més dificultat
i dura més a l’hora de fregir.
12
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Alguns trucs per sumar punts:
1. Substitueix l’oli de llavors per l’oli d’oliva i, si és possible, per l’oli d’oliva verge
extra.
2. Si fins ara usaves només altres olis, incorpora progressivament l’oli d’oliva perquè, a mitjà termini, substitueixis els de gira-sol, soja o blat de les índies. Comença amb el d’oliva per cuinar i trempar les ensalades i, una vegada que t’hi
hagis avesat, tasta el verge extra per trempar la verdura crua o cuinada.
3. No usis saïm, mantega o margarina per cuinar. Si n’empres per untar el pa o per
fer de tant en tant coques, substitueix-los a poc a poc per oli, millor si és d’oliva
verge extra.
4. L’oli d’oliva millora les característiques sensorials de les receptes de verdura crues
i cuinades, llegums i peix, per la qual cosa si es redueix excessivament, pot fer
que els plats siguin insípids i es redueixi el consum d’aquests aliments, també
clau en la dieta mediterrània.
5. Si pots, usa l’oli d’oliva verge extra per cuinar, trempar i fregir, però una altra opció
és usar el verge extra per trempar i cuinar, i el d’oliva per fregir.
6. Si menges conserves de peix, marisc o verdura en oli, tria preferentment aquelles
que usen només oli d’oliva.
7. No limitis el consum d’oli d’oliva per por a «engreixar» i assegura’t de prendre’n
entre quatre i cinc cullerades comptant les usades per cuinar, trempar i fregir.
Per què l’oli d’oliva?
Igual que la resta d’olis de gira-sol, blat de les índies o soja, l’oli d’oliva és pràcticament 100 % greix, no obstant això, el que el fa diferent és la riquesa en àcid oleic, que
és un tipus de greix molt saludable, també anomenat greix monoinsaturat. Quan aquest
tipus de greix substitueix en la dieta els greixos saturats —presents en la brioixeria,
menjar ràpid, mantega, lactis sencers, etc.—, contribueix a mantenir en nivells normals
el colesterol sanguini, que és un factor de risc cardiovascular quan està elevat.
A més de greixos saludables, l’oli d’oliva aporta vitamines antioxidants, com la vitamina E, que protegeix les cèl·lules del dany oxidatiu, així com altres substàncies bioactives,
com els polifenols, el contingut del qual és superior en el verge extra.
La composició especial de l’oli d’oliva verge extra podria ser la responsable del paper
protector de l’oli d’oliva davant les malalties cardiovasculars i altres malalties cròniques
com la diabetis o el càncer. A més, és important destacar que l’oli d’oliva és un ingredient bàsic en la majoria de les receptes tradicionals dels països de la conca de la Mediterrània, fet que podria explicar el consum alt de verdura, llegums, peix, arròs o pasta.
13
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Consum actual d’oli d’oliva
Segons l’Enquesta Nacional d’Ingesta Dietètica Española (ENIDE 2011), l’oli d’oliva
és el greix d’addició principal en la nostra dieta, amb 23 grams per persona i dia (devers
dues cullerades) dels 32 grams d’oli que consumim diàriament.
Les Illes Balears i l’oli d’oliva
Des de fa segles, l’oli ha format part del paisatge mediterrani i a això contribuïren
principalment els grecs i fenicis, ja que descobriren les bondats de les olives i s’encarregaren de promoure el cultiu de l’olivera. Els romans, per part seva, el varen incorporar
a la dieta i consolidaren la tríada d’oli, vi i pa que podem veure avui en el nostre entorn
rural, on s’entrecreuen el cultiu d’oliveres amb el de les vinyes i els cereals. No obstant
això, va ser durant l’ocupació musulmana quan va millorar el rendiment de l’oliverar i la
qualitat de l’oli. L’oli d’oliva ha estat moneda, bàlsam, cultura i aliment, i alguns li han fet
un forat entre els metalls preciosos i el denominaren or líquid.
Encara que podem trobar oli de qualitat altíssima a totes les nostres illes, és la producció d’oli d’oliva verge a Mallorca la que des de 2002 té el distintiu europeu Denominació
d’Origen Protegida Oli de Mallorca. Aquest producte exclusiu de Mallorca deu aquest
reconeixement de qualitat prestigiós a les condicions geogràfiques i meteorològiques en
què es cultiva l’oliva, així com als mètodes de producció, elaboració i transformació de
l’oli que es duu a terme en la mateixa zona geogràfica. En la campanya 2014-2015 hi
havia 381.408 oliveres adherides a la DO i es produïren 160.990 litres d’oli qualificat
amb DO Oli de Mallorca.
A més de la producció d’olives per oli i per conserves —també estan reconegudes
amb DO les varietats en conserva trencades i pansides— les oliveres contribueixen al
manteniment dels paisatges de les nostres illes, a la conservació del sòl i a les economies locals.
Saber més sobre l’oli d’oliva
La denominació dels diferents tipus d’oli ve determinat pel mètode d’obtenció i les
característiques sensorials (color, sabor, aroma, etc.). L’oli d’oliva verge extra només
s’obté per pressió de la pasta d’oliva en fred, és d’acidesa baixa i té una qualitat sensorial i nutricional excepcional. També trobam en el mercat l’oli d’oliva verge (no extra),
que conserva les qualitats nutritives, però és un poc més àcid i pot tenir altres defectes
sensorials petits pel color, aroma o sabor. Per part seva, l’oli d’oliva resulta de la mescla
d’olis d’oliva verge i olis d’oliva refinats, per a l’obtenció del qual, a més de la pressió,
es necessiten diversos filtrats i processos físics per millorar-ne les qualitats sensorials.
Té poca acidesa, però les qualitats sensorials i nutritives són menors que les del verge
extra. I, en darrer lloc, tenim l’oli de pinyolada d’oliva per a l’obtenció del qual s’aplica
calor a la massa d’olives prèviament premsades i se sotmet a processos físics i químics
diversos. Té un gust, color i aroma poc intensos, encara que el tipus de greix que hi
predomina, igual que a la resta d’olis, és el greix monoinsaturat.
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Els olis d’oliva verge extra poden procedir d’una varietat única d’olives, com arbequina, empeltre, hojiblanca, picual, etc. i, per tant, ser monovarietals, o bé ser d’una mescla
no especificada de varietats.
Convé guardar-los allunyats de la llum per evitar la pèrdua de nutrients fotosensibles,
com les substàncies bioactives (entre aquestes, els polifenols), o la vitamina E. També
han d’estar en recipients tapats per evitar el contacte continuat amb l’aire.

HORTALISSA: SUMA 1 PUNT
Les hortalisses són aliments molt nutritius per la riquesa que tenen en minerals,
fibra, vitamines i substàncies bioactives. Són clau per a la nostra salut i ocupen un lloc
preferent en la dieta mediterrània. No en va, suposen un dels 14 punts del qüestionari
d’adherència a aquest patró dietètic.
· 1 punt si menges almenys dues racions d’hortalissa al dia. Una ha de ser en
ensalada o crua, i les guarnicions compten com a mitja ració.
Facilitam el consum d’hortalissa per sumar punts
La recomanació de consum de fruita i hortalissa és, segons l’Organització Mundial
de la Salut (OMS), de 600 grams entre fruita i hortalissa (en net) per persona i dia, que
es corresponen amb almenys cinc racions entre fruita i hortalissa. L’associació per a la
promoció del consum de fruita i hortalissa 5 al dia ha fet seu aquest missatge i fa feina
perquè la població n’incrementi el consum per a una salut millor.
Arribar al consum d’almenys cinc peces al dia, repartides en tres racions de fruita
i dues d’hortalissa, és fàcil. A continuació, et donam alguns consells per consumir-ne
almenys dues en forma d’hortalissa.
Alguns trucs per sumar punts:
1. Encara que avui dia podem trobar tot tipus d’hortalissa durant tot l’any, intenta
triar les que siguin de temporada, ho notaràs en el preu, però també en el gust. I
si són produïdes a les illes, millor. Si en tens dubtes, demana a les persones que
atenen a la fruiteria.
2. Intenta acompanyar les menjades i els sopars amb un primer plat o una guarnició
d’ensalada. Alguns exemples de primers plats a base d’hortalissa són els gaspatxos, ensalades fredes o temperades, hortalissa torrada, purés i sopes de verdura,
bullit, etc.
3. Intenta incloure’n en els berenars i entre hores: bastonets d’api o de pastanaga,
fulles d’endívia, tomàtiga en tallades o fregada, lletuga o altres brots per panets,
liquats, batuts o sucs d’hortalissa, etc.
4. Cuina els plats de llegums, arròs, pasta o patata amb una bona quantitat de la
verdura que t’agradi més. Els sofregits a base de tomàtiga, all, ceba o porro enriquiran aquests plats i els faran molt més rics i nutritius.
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5. Inclina’t per les guarnicions de verdura cuinada o crua per als teus plats de carn
i peix. Saltada, a la planxa, fregida, al vapor, al forn, bullida, arrebossada, al microones, empanada, etc., i també en les salses que puguin acompanyar-los: de
tomàtiga, jardinera, de bolets, pisto, de ceba, etc.
6. Els plats d’ou al forn, en truita o remenats admeten molt bé ceba, pebre, tomàtiga, pèsols tendres, bleda, espinacs, xampinyons i altres bolets, espàrecs verds i
blancs, blat de les índies dolç, etc.
7. Aporta un toc de color als plats si inclous habitualment hortalisses de tots els colors: vermelles (tomàtiga, pebres, etc.), grogues o taronges (pastanaga, carabassa,
etc.), verdes (lletuga, bleda, espinacs, bròcoli, etc.), blanques (ceba, colflori, naps,
etc.) o morades (llombarda, pastanagues o cebes morades, albergínies, etc.).
8. Tingues sempre a casa verdura congelada per si et quedes sense verdura fresca. Les conserves són també una altra alternativa, però tria les que tenguin
menys sal.
9. La verdura mínimament processada, neta, tallada i envasada és una opció ràpida
i saludable per menjar ensalades i preparar plats en un minut.
10. Encara que convé més no rentar la verdura fins que s’hagi de consumir, aquella que es consumirà crua, com la lletuga o l’escarola, es poden preparar amb
antelació i guardar-se a la gelera, ja netes i centrifugades, dins una bossa o un
recipient tapat, ja que en facilita el consum.
11. Per tal que els infants mengin més verdura, comença tu per ser un exemple que
en menges amb naturalitat i que gaudeixes de menjar-les. A partir d’aquí, fes-los
partícips de les compres i de l’elecció dels plats que cuinaràs. Negocia-ho amb
ells i, si en rebutgen algunes, intenta-ho amb altres presentacions, receptes i
formes de cuinar-les. Paga la pena insistir-hi sense pressionar-los.
Per què l’hortalissa?
Perquè el consum diari d’hortalissa s’ha associat a un risc menor de tenir problemes
de salut com diabetis, obesitat, hipertensió, càncer o problemes de cor. De fet, segons
l’OMS, menjar poca fruita i hortalissa ocasiona fins a 2,7 milions de morts a l’any en tot
el món, i és la causa del 19 % dels casos de càncer gastrointestinal i el 31 % dels casos
de cardiopaties isquèmiques.
No es coneix amb exactitud com es produeixen aquests beneficis per a la salut, però
es podria deure al contingut en nutrients i altres substàncies protectores, o bé als nutrients que no aporten, per exemple, greixos, sal o sucre. Així, les hortalisses aporten
poques calories, però contenen nutrients essencials com l’àcid fòlic, la vitamina K, el
potassi, la vitamina C, el manganès, la niacina i la fibra. A més, s’ha observat que les
persones que mengen habitualment més hortalissa també mengen menys aliments ultraprocessats, com menjar ràpid, brioixeria o begudes ensucrades.
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Consum actual d’hortalissa
Encara que en la dieta espanyola l’hortalissa és la font principal de folats (vitamina
B9), el consum mitjà diari d’hortalissa en adults és de poc més d’una ració (189 g),
enfront de les dues mínimes recomanades (ENIDE 2011), el que suposa una ingesta
deficient d’aquesta vitamina. A més, segons la darrera Enquesta Nacional de Salut
2011-2012, el 54 % dels adults no mengen hortalissa diàriament, xifres que arribarien
en infants i joves al 63 %.
Les Illes Balears i l’hortalissa
Les illes sempre han estat espais on l’hortalissa ha estat present, no només pel cultiu,
sinó també pel creixement espontani en camps. Mostra d’això són els plats nombrosos
a base d’hortalissa en la cuina de les Illes Balears, moltes de les quals silvestres, com
bledes, tàpares o cames roges (xicoira), entre altres. A més, si passejam pel camp, no
tendrem gaire dificultat a veure la gran diversitat d’herbes aromàtiques que al llarg dels
segles s’han incorporat a la gastronomia popular, com es podria entendre la nostra cuina
sense l’aroma del fonoll, el romaní, el llorer, la farigola o el moraduix?
Avui podem disposar de tot tipus d’hortalissa durant tot l’any; no obstant això, els
mercats dels nostres barris i pobles són una mostra del que la terra produeix en la
temporada, i això els converteix en un festival de colors i aromes dels quals val la pena
gaudir-ne. Malgrat que si hi ha una hortalissa emblemàtica de la nostra comunitat és la
tomàtiga de ramellet (de penjar), molt apreciada pel gust i per l’aroma característics, la
conservació prolongada i la capacitat d’amarar el pa en l’elaboració del tradicional pa
amb oli. Aquesta tomàtiga, presentada en forma d’enfilall o a granel, disposa d’una marca de garantia que atorga l’Associació de Defensa Vegetal Agromallorca, encarregada
de certificar les tomàtigues que compleixen els paràmetres de qualitat de producció,
color, calibre i textura.
Saber més sobre l’hortalissa
Què consideram hortalissa
Les hortalisses són aliments d’espècies botàniques diferents i poden ser tiges, fulles,
flors, fruits, arrels o bulbs. Aquelles que tenen les fulles comestible reben el nom de verdura, tot i que també és un terme comunament usat per referir-se a les hortalisses en general. Es consideren hortalissa totes les que són fresques, sense processar o mínimament
processades, incloses les tomàtigues, els bolets i els fongs comestibles, els pèsols i les
faves tendres, les llavors geminades, el blat de les índies dolç i les flors comestibles. No
s’hi inclouen els tubèrculs, com la patata o el moniato, ni els llegums secs.
Encara que és preferible consumir-les fresques, les congelades (pèsols, mongetes tendres, les bledes, etc.) i en conserva (tomàtiga, pebres, card, etc.) són opcions que poden
facilitar el consum d’aquests aliments malgrat que s’han de triar aquelles que contenguin
menys greix i sal.
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Què compta com una ració
Una ració d’hortalissa equival a 1 plat petit d’hortalissa cuinada (bledes, espinacs,
col, bròcoli, xampinyons, card, pastanaga, carabassa, mongetes tendres...), 1 plat gros
d’escarola o lletuga, ½ albergínia, ½ carabassó, 1 tomàtiga mitjana, 1 endívia, 1 pebre
mitjà, 1 cogombre petit, 1 pastanaga grossa, 4 carxofes mitjanes, 6 espàrrecs prims i
½ tassó de suc de tomàtiga.
Tot i que hi ha receptes que contenen una única hortalissa, és normal consumir-les
combinant-les, per la qual cosa en general podem calcular que una ració seria d’uns
150 grams en total.

FRUITA: SUMA 1 PUNT
La fruita és un aliment imprescindible en una alimentació saludable, per això n’hem de
consumir almenys tres al dia, per arribar a les cinc recomanades entre fruita i hortalissa
i sumar així un punt dels 14 que identifiquen la dieta mediterrània.
· 1 punt si menges almenys tres racions de fruita al dia.
Facilitam el consum de fruita per sumar punts
Arribar a «5 al dia», és fàcil: suma dues hortalisses i tres fruites en les diferents ingestes del dia comptant berenars, dinar, sopar i entre hores.
5 al dia és una iniciativa mundial que promou el consum de fruita i hortalissa. La iniciativa s’organitza a través d’associacions nacionals que difonen el missatge de salut lligat
al consum de fruita i hortalissa i sensibilitzen la població sobre la importància de seguir
hàbits alimentaris saludables.
A continuació, et donam alguns consells per tal que et sigui més fàcil arribar almenys
a tres fruites al dia:
Alguns trucs per sumar punts:
1. Tria fruita de temporada, és més barata i respectuosa amb el medi ambient i, a
més, són més bones! Sobretot, si són de proximitat.
2. Les millors postres per dinar i per sopar són les fruites.
3. Menja-les amb o sense pell, com més t’agradi, però que això no sigui una barrera
de consum. Si les menges amb pell, renta-les bé amb aigua corrent abundant.
4. Si les prepares igual que fas amb la resta de plats del dinar o del sopar, serà més
fàcil menjar-les: taronges pelades, tallades i disposades en una plàtera, la poma
a grells, una pera a daus, les fraules amb suc de taronja o totes soles, el meló a
tallades llestes per menjar, les maduixes netes i a punt, etc.
5. Menja’n abans, durant o després de les menjades, com t’estimis més i més t’agradi, ja que té el mateix efecte sobre la digestió i el valor nutritiu s’aprofita igual.
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6. Intenta incloure fruita en els berenars i entre hores: fresques de temporada, un
tassó de suc, liquat o batut, fins i tot dessecades, com dàtils, albercocs secs,
panses, prunes, etc.
7. També pots optar ocasionalment per cuinar-les, com les peres amb vi, la poma
torrada, la compota de fruita o les salses per carn o peix.
8. Si beus sucs o liquats, no en beguis més d’un tassó petit al dia (150-200 mil·lilitres). Tria els naturals, o els comercials espremuts o reconstituïts al 100 %, i evita
els nèctars i altres begudes a base de fruita.
9. Dona un toc de color a les postres incloent-hi habitualment fruita de tots colors:
vermelles (maduixes, cireres, síndria, etc.), grogues i taronges (taronja, mango,
nespres, melicotons, albercocs, etc.), verdes (kiwi, alvocat, raïm, prunes), blanques (peres, pomes, xirimoies, etc.) i morades ( baies, prunes, magranes, raïm,
figues, etc.).
10. Tingues sempre a casa fruita a la vista a la fruitera, amb diferents varietats i colors
o a punt per menjar a la gelera, netes i tallades per consumir durant el dia.
11. Si en alguna ocasió les menges en conserva, tria les que estiguin conservades en
el seu suquet i evita les que estiguin en almívar.
12. Si tu menges fruita, els teus fills també acabaran menjant-ne. Procura fer-los
partícips en les compres, que visiten el mercat i que ells triïn les que els agradin
més. Si en rebutgen cap, no deixis d’insistir-hi, però sense forçar-los. Eduques
en salut i això paga la pena, però duu el seu temps. Evita que substitueixin de
manera habitual la fruita fresca per sucs, siguin naturals o comercials.
Per què la fruita?
Així com passa amb l’hortalissa, el consum diari de fruita s’ha associat a un risc menor
de patir malalties cròniques com l’obesitat, la diabetis, el càncer o les malalties cardiovasculars. Els nutrients que contenen, així com l’absència de sal, greixos i sucre afegit, podrien ser els responsables d’aquests efectes, encara que també és possible que es degui
al fet que quan es menja fruita, no s’ingereix altres aliments rics en greixos, suc o sal, com
la brioixeria, els refrescos o els aperitius fregits.
La fruita és la font principal de fibra i de vitamina C en la dieta dels espanyols, però, a
més, depèn de les varietats, pot ser baixa en energia, com les baies i els cítrics; font de
niacina, com les fruites d’os i pinyols; o de manganès i àcid fòlic, en el cas de les fraules,
els nabius, les mores i altres baies.
Consum actual de fruita
Els espanyols consumeixen una mitjana diària de 208 grams, poc més d’una ració
(ENIDE 2011). Així i tot, fins un 56 % dels adults no menja fruita diàriament, xifra que
arriba a un 43 % en infants i joves (ENS 2011-2012).
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Les Illes Balears i la fruita
En totes les estacions podem trobar fruita de temporada a les nostres illes. Basta
visitar qualsevol dels mercats fixos o itinerants dels pobles i dels barris per comprovar-ne la gran varietat que es produeix en el nostre entorn: albercocs, nespres,
taronges, magranes, melons, síndries, gínjols, figues, llimones, pomes i raïm. Paga
la pena passar gust amb la fruita de temporada i de proximitat, ja que contribueix a
conservar l’entorn natural, es potencien les economies rurals i, a més, són més bones
i gustoses.
Saber més sobre la fruita
Què es considera fruita
Consideram fruites aquelles que són fresques, no processades o mínimament
processades, inclòs l’alvocat i altres fruites tropicals com la xirimoia, així com les
dessecades, tal com prunes, raïm, dàtils o figues. Quant als sucs, només compten
com una ració els naturals o reconstituïts al 100 %, i en ambdós casos, sense sucre
afegit. No es consideren fruita els nèctars, el coco, les begudes a base de fruita ni
la fruita seca.
Què compta com una ració de fruita
En net, una ració de fruita correspon aproximadament a 150 grams, el que, en el
nostre context cultural, gastronòmic i dietètic, correspon a una peça de fruita mitjana
(pera, poma, taronja, plàtan, etc.); 1 tallada mitjana de meló, síndria o pinya; 2-3
peces mitjanes d’albercocs, mandarines, etc.; 4-5 nespres; 8 maduixes mitjanes,
1 plat de postres de cireres o raïm; 1 tassonet de suc 100 % reconstituït (150 mil·lilitres), etc.

REDUIR LA CARN VERMELLA I PROCESSADA
ENFRONT A CARN BLANCA: SUMA 2 PUNTS
La carn vermella i processada s’ha de limitar en la dieta i el consum habitual ens allunya d’un patró alimentari saludable, per això el consum diari d’aquesta carn es penalitza
en el qüestionari dels 14 punts de la dieta mediterrània. No obstant això, quan la carn
blanca d’aus i conill superen les vermelles i processades, hi afegim un punt extra.
· 1 punt si NO menges diàriament carn vermella com de vedella, be i tallades greixoses del porc, això com els derivats o les altres carns, com embotits, carn freda, vísceres, hamburgueses, salsitxes, etc.
· 1 punt EXTRA si el consum de carn fresca d’au i de conill supera al de carn
vermella i processada.
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Reduïm el consum de carn vermella i processada per sumar punts
Tot i que la carn vermella i processada és una font de proteïnes de qualitat alta, així
com de minerals i vitamines, no han de formar part de la nostra dieta habitual pel contingut alt en greixos poc saludables i sal. No obstant això, la carn blanca o fresca de
pollastre, gallina, guàtleres, indiot i conill tenen molt menys greix, i el que té està molt
localitzat a la pell o a paquets greixosos molt visibles, tant en les aus com en el conill.
La carn freda i els embotits d’au es consideren carns processades, per la qual cosa no
comptarien com a carn blanca.
A continuació, et donam alguns consells per facilitar que redueixis el consum de carn
vermella i processada i per tal que predominin les blanques.
Alguns trucs per sumar punts:
1. Planifica els menús i inclou-hi els aliments vegetals com a base dels teus plats:
llegums, arròs, pasta, patates o verdura.
2. Tria principalment carn de pollastre, indiot o conill pels aguiats i per cuinar al forn,
a la planxa, fregits, saltats, etc.
3. Desengreixa la carn d’au i conill abans de cuinar-la. En el pollastre es localitza a la
pell, les ales i a paquets petits en els muscles; i en el conill, envolta els ronyons. Si
rosteixes el pollastre o les guàtleres amb pell, evita consumir-la una vegada s’hagi
cuinat, o mentre no ho facis habitualment.
4. Si menges carn de porc, tria només talls magres de llom, rellom o de la part de
darrere de la cama o espatlla i, abans de cuinar-la, lleva-li el greix visible, tant el
que envolta el muscle com les vetes de l’interior. Si no pots llevar-la abans de
cuinar-la, fes-ho abans de consumir la carn.
5. Si ocasionalment cuines els llegums amb embotits (botifarra, ventresca, sobrassada, xoriço, etc.), afegeix només quantitats petites per tal que li donin gust, i
cuina per a diversos dies, de manera que la quantitat final de l’embotit per ració
de llegums sigui mínima.
6. Si en les receptes sol afegir parts greixoses del porc com costella, ventresca,
peus, cap de llom, cansalada, etc., fes-ho en quantitats petites i elimina tot el
greix visible quan sigui possible.
7. Si t’agraden les vísceres per preparar plats tradicionals com el frit, fes-ho només
unes quantes vegades a l’any, evita’n el consum habitual, i sempre cuinades amb
oli d’oliva i hortalissa de temporada abundant.
8. Per reduir el consum d’embotits, cerca altres alternatives als panets. La tonyina,
les sardinetes, la cavalla, el formatge fresc o semicurat, l’hortalissa torrada, l’hortalissa fresca o els patés vegetals són alternatives més saludables. Només menja
embotits poques vegades al mes.
9. Si en els segons plats et costa reduir la carn de vedella o be, espaia aquestes
receptes en el temps, tria només les més magres i desengreixa sempre la carn
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abans de cuinar-la. Evita les tallades com falda, coll o costella i, si menges tallades greixoses, com costelletes o trinxes de costella de vedella, fes-ho només
diverses vegades a l’any.
10. Si empres carn de vedella o de be per elaborar brous, desengreixa’ls una vegada
siguin freds, i si uses la carn per acompanyar verdura, desengreixa-la abans de
trempar-la amb oli d’oliva.
11. Evita el menjar ràpid llest per menjar (hamburgueses, pizzes, salsitxes, empanades comercials) tant dins com fora de casa. Són aliments per menjar algunes
vegades a l’any. Si vols, pots fer-ne a casa a partir d’aliments poc o mínimament
processats (carn picada, magra, masses baixes en greix i sense sucre, verdura,
llegums, etc.).
Per què no hem de menjar diàriament carn vermella i processada?
El consum habitual de carn vermella i processada es relaciona amb un risc de mortalitat major, de patir càncer (en especial el de còlon i recte) i malalties cardiovasculars (com
l’ictus o l’infart), així com un risc major de patir diabetis tipus 2. També s’ha observat
que les persones que segueixen una dieta mediterrània amb un consum baix de carn
vermella i processada i un predomini de la carn blanca té menys probabilitat de sofrir síndrome metabòlica, que és un conjunt de problemes de salut com l’obesitat abdominal,
la diabetis tipus 2, la hipertensió i nivells alts de colesterol dolent o triglicèrids en sang o
baixos de colesterol bo.
Consum actual de carn
Actualment, la carn que es consumeix més és la de pollastre (2 racions/setmana),
seguida de la de vedella (1,5 racions/setmana) i de la de porc (1,3 racions/setmana).
Tot i que es recomana no consumir més de 4 racions de carn per setmana, la població
espanyola consumeix 163 grams de carn i derivats per persona i dia (1,2 quilograms
per setmana).
D’aquests 163 grams, més de 60 grams corresponen a carn vermella, el que suposa
la ingesta de 420 grams a la setmana (3 racions), quan el màxim recomanat és de 300
grams.
El consum de carn freda, embotits i productes carnis, rics en greixos i sal, ascendeix
a 315 grams per persona a la setmana, el que suposa la ingesta d’una ració diària com
a mitjana d’aquests aliments que s’han de limitar a menys d’una vegada al dia. Aquest
consum alt d’embotits és responsable del 26 % de la quantitat de sal de la nostra dieta,
que excedeix quasi en el doble la quantitat recomanada.
Les Illes Balears i les carns i els derivats
Els aliments molt greixosos i derivats de les carns, tals com embotits, salaons, patés,
etc., no han de ser aliments de consum habitual, no obstant això, moltes d’aquestes
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preparacions són típiques dels països de l’entorn mediterrani. La presència es deu al fet
que el bestiar i els seus productes han servit com a aliments proveïdors de proteïnes i
greixos en la dieta gràcies als períodes de conservació llargs per curació per l’efecte de
la sal.
Si es pensa en el context de consum de fa dècades, així com en els estils de vida de
llavors, s’entén que el seu consum fos necessari per fer front a la despesa alta d’energia
que requeria la mecanització baixa de les feines del camp i la llar, així com la falta de
vehicles per al transport. A més, aquests aliments estaven en moltes ocasions limitats
a celebracions culturals, religioses, festes populars, temps de matances o celebracions
familiars.
No obstant això, avui dia aquests aliments estan disponibles diàriament en els mercats, el nostre estil de vida ha canviat de manera radical i les nostres necessitats energètiques són considerablement menors. Aquestes circumstàncies requereixen que hàgim de ser curosos amb els aliments que triam habitualment, sense que això suposi
renunciar sistemàticament a carn greixosa i als derivats, però si s’espaia el consum en
el temps, de manera que es prenen en quantitats baixes, poques vegades al mes, i no
diàriament com actualment es consumeixen.
En aquesta comunitat autònoma disposam d’aliments d’aquest grup que són emblemes de la nostra cultura gastronòmica i tradicional, com la sobrassada i la raça autòctona del porc negre, que aporta característiques sensorials especials a la seva carn i
derivats, especialment a aquest embotit. La sobrassada de Mallorca té des de 1996 el
distintiu de qualitat europeu d’Indicació Geogràfica Protegida, que regula les característiques d’aquest embotit per assegurar-ne la qualitat màxima i el respecte als mètodes
tradicionals durant l’elaboració.

REDUÏM ELS GREIXOS SÒLIDS: SUMA 1 PUNT
Els greixos sòlids com la mantega, saïm, margarina o la nata són aliments poc significatius en la dieta mediterrània, per això consumir-ne de manera habitual es penalitza en
el qüestionari dels 14 punts.
· 1 punt si NO menges diàriament mantega, margarina o nata.
Reduïm el consum de greixos sòlids per sumar punts
L’ús d’aquests greixos tendeix a desplaçar l’oli d’oliva en la nostra dieta habitual
i aporta greixos poc saludables que, quan es prenen habitualment, poden ocasionar
malalties greus. A continuació, et donam alguns consells per facilitar que en redueixis
el consum.
Alguns trucs per sumar punts:
1. Usa l’oli d’oliva per posar damunt el pa en els berenars tant del matí com del
capvespre, o en els aperitius.
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2. Redueix l’ús de mantega o margarina en les coques, salses i dolços que elaboris,
i substitueix-les totalment o parcial per oli d’oliva.
3. Evita els productes processats que les contenguin, com la brioixeria (galetes,
brioixos, dolços, pastissos, etc.). Evita tots els que tenguin greixos parcialment o
totalment hidrogenats. Si menges galetes d’oli, assegura’t que siguin d’oli d’oliva
o integrals.
4. Si uses saïm de porc per cuinar alguns plats tradicionals, fes-ho només poques
vegades a l’any.
5. Si no pots renunciar-ne al consum habitual, opta per la margarina enfront de la
mantega i, en qualsevol cas, intenta substituir-ne a poc a poc algunes de les racions per oli d’oliva i alterna amb l’alvocat.
6. No et guiïs per la publicitat a l’hora de triar aquests greixos, ja que, encara que
puguin declarar que són rics en nutrients essencials com vitamines, minerals o
greixos, la millor opció amb escreix és l’oli d’oliva.
7. Si prepares salses o receptes que s’elaborin amb nata, tria llets concentrades,
cremes vegetals o cremes de llet baixes en greixos. Per espessir les salses, pots
usar una culleradeta de farina i batre-la amb el suc que vols espessir i una cullerada d’oli d’oliva, o pots utilitzar alvocat o fruita seca triturada.
Per què no hem de prendre diàriament greixos sòlids?
Els greixos sòlids d’origen animal com el saïm i la mantega, així com la nata de la
llet, són riques en greixos saturats, el consum habitual del qual i en les quantitats que
sobrepassen les recomanacions s’han relacionat amb l’augment de la mortalitat i les
malalties cardiovasculars, per tant, és millor no consumir-ne més de 10 grams, 1 o 2
vegades a la setmana.
Consum actual de greixos sòlids
La població espanyola en consumeix de mitjana 6,3 grams per persona i dia, el que
suposa un consum de gairebé cinc vegades per setmana (ENIDE 2011).
Les Illes Balears i els greixos sòlids
En receptes antigues de pastes dolces i salades, així com en els aguiats i altres
plats, l’ús de saïm de porc era habitual. Les raons de l’ús es deu cercar principalment
en l’aprofitament de totes les parts del porc, així com dels recursos naturals, pràctica
típica en dietes austeres i sostenibles com ho és la dieta mediterrània. Una d’aquestes
receptes en què el saïm n’és el protagonista és el dolç per excel·lència de la gastronomia balear: l’ensaïmada, l’ingredient principal de la qual, tal com indica el seu nom, és el
saïm. El dolç, ric en greixos, es consumia només ocasionalment i lligat a celebracions.
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Així mateix, en el context de fa dècades, les necessitats d’energia eren excepcionalment superiors a les d’ara i l’ús d’aquests greixos tenien un sentit també nutricional. No
obstant això, ara que l’accés a greixos d’origen animal és habitual i econòmic, la despesa d’energia és menor i l’evidència sobre el consum d’oli d’oliva és clara, es recomana
limitar l’ús regular d’aquests greixos.

REDUÏM LES BEGUDES ENSUCRADES: SUMA 1 PUNT
El consum de begudes ensucrades, com els refrescos i gasoses, s’ha de limitar en la
dieta habitual, ja que contribueix a allunyar el nostre patró alimentari de la dieta mediterrània. Per això, el consum habitual es penalitza en el qüestionari dels 14 punts.
· 1 punt si NO beus diàriament begudes gasoses o amb sucre.
Reduïm el consum de begudes ensucrades per sumar punts
Aquestes begudes també han format part de l’alimentació des de fa dècades, no
obstant això, només es bevien en ocasions especials, generalment lligades a festivitats
o celebracions. Avui dia, ocupen un lloc preferent en l’alimentació i fins i tot han desplaçat l’aigua. A continuació, et donam alguns consells per reduir el consum de begudes
d’aquest tipus.
Alguns trucs per sumar punts:
1. Pren aigua quan tenguis set, ja que és la millor beguda per hidratar-se en totes
les edats i situacions fisiològiques.
2. Si a casa hi ha infants, és important que tu en siguis un model saludable, usa
només aigua per acompanyar dinars i sopars.
3.

L’aigua aromatitzada amb fulles de menta, unes tallades de llimona o altres cítrics,
unes tallades de cogombre, etc., pot facilitar la ingesta d’aigua al llarg del dia.

4. Si habitualment prens refrescos, intenta reduir-los a poc a poc per sucs rebaixats
amb aigua, fins a reduir la proporció de suc a un mínim.
5. Les begudes edulcorades, o amb 0 % de sucre afegit, malgrat que no contenguin
sucre com a tal, mantenen alt el nostre llindar de gust dolç, per la qual cosa, indirectament, contribueixen al consum d’aliments i begudes de gust dolç que poden
contenir sucre.
No hem de beure habitualment begudes ensucrades
El consum habitual de begudes ensucrades i carbonades s’ha relacionat amb l’augment del risc de càries, diabetis i obesitat, però no s’ha d’oblidar que l’obesitat és un
factor de risc molt important per les malalties cròniques, el càncer o les malalties cardiovasculars. Aquestes begudes contribueixen a una ingesta excessiva de sucres afegits
que altera la regulació de la glucosa en la sang i que, amb el pas del temps, es pot acu25
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mular en forma de greix en el nostre organisme i incrementa el risc d’obesitat. A aquests
efectes, contribueix el fet que normalment les racions oscil·len entre 330 i 500 mil·lilitres, i que gairebé aporten sensació de sacietat, la qual cosa fa que els consums siguin
molt elevats sense gairebé percebre-ho. Una altra raó per la qual el consum d’aquestes
begudes és molt freqüent entre els infants i els joves és la pressió alta del màrqueting i la
publicitat sobre aquests grups en matèria d’alimentació, així com l’accessibilitat alta i els
preus baixos d’aquestes begudes en tots els entorns on es desenvolupen infants i joves.
La recomanació general és evitar-les en totes les edats, però especialment en la
infantesa, fins i tot, les edulcorades. Encara que es puguin prendre ocasionalment (poques vegades al mes), mai no han de substituir de manera sistemàtica l’aigua fora o
durant les menjades.
Consum actual de begudes ensucrades
A Espanya, el consum mitjà diari d’aquestes begudes és de gairebé 200 mil·lilitres
per persona i dia si comptam els refrescos (125 mil·lilitres) i els sucs i les begudes de
fruita (70 mil·lilitres), el sucre dels quals, a efecte de salut, es comporten de manera
similar (ENIDE 2011).

VI: SUMA 1 PUNT OPCIONAL
És l’octau dels 14 punts del qüestionari de la dieta mediterrània i fa referència al consum d’aquesta beguda alcohòlica de graduació baixa quan es beu durant les menjades,
sense sobrepassar diàriament les dues copes en homes i una en dones. En
determinats països de l’entorn mediterrani, és habitual el consum d’aquestes begudes;
no obstant això, és un punt que s’ha d’ometre per a aquelles persones que no
beuen habitualment begudes alcohòliques i per a infants, joves i dones embarassades o en període de lactància.
· 1 punt si prens set tassons de vi a la setmana
Per què el vi i la dieta mediterrània?
El consum moderat de vi en les menjades forma part de la dieta mediterrània. Existeixen evidències que el consum de vi en quantitats petites durant les menjades —i en
un context d’alimentació saludable rica en aliments d’origen vegetal i baixa en aliments
rics en greixos animals, com passa en la dieta mediterrània— aporta beneficis per a la
salut cardiovascular. Aquests beneficis són efectius únicament en aquest context diatètic i amb un consum màxim de dues copes de vi (150 ml x 2) en els homes i una copa en
les dones. No obstant això, també hi ha evidències que el consum d’alcohol és un factor
de risc per a l’aparició dels càncers d’esòfag, estómac, còlon, recte i fetge, un risc que
augmenta a mesura que s’incrementa la quantitat i la freqüència de l’alcohol consumit.
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Els beneficis del consum limitat de vi en el context de la dieta mediterrània podrien
derivar de l’alcohol, en tant que millora el perfil de greix en la sang i redueix la possibilitat
de generar trombosi. També se li atribueixen propietats antiinflamatòries i antioxidants
per l’aportació de substàncies bioactives procedents del raïm. Aquest s’extreuen durant
l’elaboració dels brous i estan especialment presents en el vi negre, tot i que també en
concentració menor en rosats o blancs.
Consum actual de vi
La població espanyola consumeix de mitjana quasi 150 mil·lilitres de begudes alcohòliques al dia, dels quals 42 mil·lilitres procedeixen del vi i quasi 100 mil·lilitres, de la
cervesa.
Les Illes Balears i el vi
A l’arxipèlag, encara que la plantació de vinyes va minvar a principi del segle XX a
favor del cultiu de l’ametler, l’aposta del sector vitivinícola per millorar la qualitat dels
brous, així com el suport institucional, han imprès als vins la distinció de «vi de la terra»
per a una sèrie de varietats de raïm autòctona i altres aclimatades a la geografia de les
diferents illes. A més, existeixen consells reguladors per a vins de la terra de Mallorca,
Eivissa i Serra de Tramuntana-Costa Nord i d’Identificació Geogràfica Protegida (IGP)
per als vins de la terra de Formentera i Menorca, tots amb l’empremta que els donen les
zones on es cultiven. A més, existeixen dues Denominacions d’Origen Protegides: vins
de Binissalem i Pla i Llevant.

LLEGUMS: SUMA 1 PUNT
Els llegums són aliments propis de la nostra gastronomia tradicional i són clau en la
dieta mediterrània, no debades, suposa un dels 14 punts del qüestionari d’adherència a
aquest patró dietètic.
· 1 punt si prens almenys tres racions de llegums a la setmana.
Facilitam el consum de llegums per sumar punts
Els llegums han format part de l’alimentació dels nostres avantpassats i han ocupat
un lloc destacat en els plats quotidians, això no obstant, aquest bon costum de menjar
llegums gairebé cada dia s’ha perdut, i l’hauríem de recuperar per millorar la nostra salut.
Alguns trucs per sumar punts:
1. Tingues sempre en el rebost llegums secs i cuinats, es conserven durant molt de
temps i així en tendràs sempre a mà.
2. Tria els que més t’agraden i cuina plats per diversos dies, que pots menjar l’endemà o congelar-los.
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3. Intenta fer algunes de les receptes de temporada d’aquest receptari.
4. Comença la cocció fent un sofregit amb oli d’oliva, tomàtiga, ceba i l’hortalissa
que tenguis a casa, així pots millorar l’acceptació d’aquestes receptes.
5. Remulla els ciurons i les mongetes en aigua mineral, ja que la textura que té
millora considerablement i surten més bones. Les llenties no necessiten estar en
remull.
6. Si no tens temps per deixar-los en remull, pots comprar llegums cuinats en el
mercat o bé en conserva.
7. Per accelerar la cocció, fes els plats de llegums a l’olla de pressió.
8. Intenta menjar-ne, almenys una o dues vegades a la setmana per pujar a poc a
poc al llarg dels mesos. Fiança l’aconseguit i continua millorant fins a avesar-te a
les tres racions setmanals.
9. Pots fer purés i cremes de llegums per als primers plats tant en el dinar com en
el sopar. Si ho prefereixes, fes cremes de verdura i afegeix llegums cuinats per
enriquir el plat.
10. Si uses embotits i carns greixoses, fes-ho en quantitats petites i no cada setmana. Intenta substituir-les per carn d’aus o trossets de magre de porc desengreixat,
o fins i tot per peix i marisc, com bacallà, rap, copinyes, calamars, etc.
11. En primavera i estiu, no renunciïs als llegums i tasta les ensalades amb hortalissa
de temporada o les cremes fredes com l’hummus de ciurons, mongetes o llenties, per acompanyar-lo amb verdura o untar el pa pels berenars o piscolabis
Per què els llegums?
Els llegums no contenen greix ni colesterol, són una font de fibra important i són riques
en proteïnes, en vitamines del grup B i en minerals com ferro, magnesi, potassi o fòsfor,
així com en substàncies bioactives. El consum habitual s’ha relacionat amb la reducció del
risc de patir obesitat, malalties cardiovasculars i càncer.
Totes les varietats tenen una composició nutricional molt semblant entre si, per la qual
cosa els beneficis de consumir-ne es poden fer extensius a tot el grup. En el nostre entorn
alimentari, els llegums més habituals són les llenties, els ciurons, les faves, les mongetes
i els pèsols, tot i que les que es consumeixen més són les llenties, seguides dels ciurons
i de les mongetes.
Consum actual de llegums.
La població espanyola consumeix 18 grams de llegums per persona i dia, el que no
arriba ni a dues racions per setmana. El consum ha disminuït en les darreres dècades,
ha passat a un segon pla en l’alimentació, de fet, fins un 5 % de la població no menja
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mai llegums. Mentre que en els anys 60 el consum mitjà era de 12-14 kilograms/
persona/any, el 2015 gairebé sobrepassava els 3,06 kilograms.
Saber més sobre els llegums
Aprofitar-ne el valor nutritiu
Les proteïnes no són completes, ja que no contenen tots els aminoàcids essencials,
però menjar cereals (arròs, pa, pasta, etc.) de manera simultània o combinada al llarg del
dia en completa la qualitat i els aporta un valor biològic alt, amb l’avantatge que gairebé
aporten greixos saturats, al contrari del que ocorre amb la carn i els derivats. Alguns
plats propis de la dieta mediterrània combinen fonts vegetals de proteïnes per tal que les
proteïnes es complementin; per exemple, llegums amb pa, pasta o arròs.
Altres dos nutrients claus en els llegums són la fibra i els carbohidrats d’absorció
lenta, ja que els seus efectes es combinen per disminuir el ritme d’absorció que exerceix
la fibra, com l’alentiment en la digestió dels hidrats de carboni, fet que és molt beneficiós per modular els nivells de glucosa en la sang, entre altres efectes reguladors de la
digestió.
Els minerals dels llegums s’absorbeixen amb eficàcia menor que els presents en
aliments d’origen animal, no obstant això existeixen tècniques culinàries i pràctiques
alimentàries que n’incrementen l’absorció, per exemple, en el cas del ferro, l’aprofitament millora amb la presència de vitamina C o amb l’àcid cítric i l’acètic, d’aquí que es
recomani menjar els llegums amb acompanyaments d’ensalades, amb postres de fruita
rica en aquesta vitamina, tals com els cítrics, les maduixes o kiwis, o que es consumeixin
amb un raig de vinagre o llimona.
Llegums i sostenibilitat
La producció de llegums i, per tant, el seu consum contribueix a reduir l’impacte sobre
el canvi climàtic, ja que si la comparam amb la producció d’aliments d’origen animal, generen menys gasos d’efecte hivernacle i a més necessiten menys aigua per produir-ne.
Igualment, contribueixen al manteniment dels sòls, ja que les arrels fixen el nitrogen,
fertilitzen la terra si es millora i allarga la productivitat dels sòls.
La dieta mediterrània, per l’origen vegetal dels aliments més rellevants, lligats tots
aquests a la temporalitat i al consum de proximitat, és un model dietètic que genera menys gasos d’efecte hivernacle que altres en els quals predominen els aliments
d’origen animal. A més, els aliments clau de la dieta mediterrània requereixen menys
recursos hídrics i menys consum de territori, d’aquí que una adherència major a la dieta
mediterrània reverteix no només en la nostra salut, sinó també en la salut del planeta.
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PEIX I MARISC: SUMA 1 PUNT
El peix i el marisc són aliments clau per a la nostra salut i ocupen un lloc preferent
en el model de dieta mediterrània. Així doncs, suposen un dels 14 punts del qüestionari
d’adherència a aquest patró dietètic.
· 1 punt si menges almenys tres racions entre peix i marisc a la setmana.
Facilitam el consum de peix i marisc per sumar punts
Tot i que som un dels països que consumeix més peix, hi ha una part important de
la població que no segueix les recomanacions de menjar almenys tres racions setmanals. A continuació, et donam alguns consells per millorar el consum de peix i marisc.
Alguns trucs per sumar punts:
1. Si no pots anar a la peixateria amb regularitat, compra peix congelat. N’hi ha una
varietat per a tots els gustos i les butxaques.
2. Tria el que t’agradi més i intenta variar entre el blanc i el blau.
3. Que el preu no sigui una barrera, avui pots trobar peix fresc a bon preu, tant
blancs (llucet, llúcera o maire, mòllera, bruixa, perca, etc.) com blaus (sardina,
llampuga, alatxa, seitó, cavalla, sorell, etc.) i també marisc com els musclos.
4. Demana en el mercat pels peixos i pels mariscos de temporada i tasta’ls. Gaudeix
sobretot d’aquells que s’han pescat en l’aigua de les nostres illes.
5. Demana a la peixateria que te’l preparin i compra per a unes quantes vegades,
per després congelar-lo en paquets d’una o dues racions.
6. Utilitza conserves de peix i de marisc, preferentment en oli d’oliva i amb un contingut baix en sal. Seran una opció saludable per als plats de pasta, truites, piscolabis, ensalades, panets, etc.
7. Varia la manera de preparar-los i presentar-los. Al forn, al grill, al microones, papillota, bullit, fregit, al vapor, arrebossat o empanat, en sopes, en escabetx… En
aquest receptari en trobaràs elaboracions senzilles.
Per què el peix i el marisc?
El peix i el marisc són aliments de valor nutritiu alt, ja que són rics en proteïnes de
qualitat alta i digestibilitat fàcil, aporten greixos molt saludables i contenen una varietat
àmplia de micronutrients, entre els quals destaquen les vitamines A i D i les del grup B.
El iode, fòsfor, calci i seleni són els minerals més destacats, a més del calci en peixos
petits frescos o en conserva quan es consumeixen sencers. El peix és la primera font
dietètica de iode, fòsfor, ferro, seleni i magnesi en la població espanyola, així com de
vitamina D i B12. També contribueix en gran mesura a la ingesta de proteïnes, calci i
vitamines com la B6 i la E.
30

Prevenció amb la dieta mediterrània

El greix del peix és molt diferent del greix d’altres animals i es caracteritza per la
riquesa en àcids grassos insaturats, entre els quals destaquen els omega-3, que són
essencials, ja que l’organisme no els pot sintetitzar. A més del peix, són font d’omega-3
les llavors i els seus olis i la fruita seca. No obstant això, en el peix predomina un tipus
d’omega-3 diferent del de la resta d’aliments.
Es recomana alternar el peix blanc i el blau, no obstant això, les dones en edat fèrtil,
embarassades o en període de lactància i infants menors de 3 anys no han de menjar
peixos blaus grossos com l’emperador o peix espada, tauró, lluç de riu i tonyina vermella,
per contingut que té en mercuri. Aquesta restricció no afecta peixos blaus de mida petita
com sardines, seitons, sorells, salmons, cavalles, etc.
Consum actual de peix i de marisc
La població espanyola consumeix 89 grams de peix i productes de la mar per persona
i dia, el que correspon a unes 3-4 racions per setmana. Així doncs, Espanya és un dels
països europeus que consumeix més peix, ja que a França gairebé arriben als 30 grams
per persona i dia, als Països Baixos, a 10 grams i al Regne Unit, als 37. A Espanya es
consumeix més el peix blanc (lluç, llenguado i bacallà) seguit dels blaus (sardina, seitó
i salmó), derivats (conserves), crustacis (gambes i llagostins) i mol·luscs (musclos i copinyes).
Saber més sobre el peix i el marisc
L’omega-3 i el paper que té en la salut
L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha autoritzat diverses declaracions de propietats saludables per als àcids grassos omega-3, tals com:
· Els àcids grassos poliinsaturats omega-3 exerceixen un efecte protector i terapèutic sobre la malaltia cardiovascular i els seus factors de risc. Així, contribueixen
al bon funcionament del cor, al manteniment de nivells normals de triglicèrids en
la sang i de nivells normals de pressió arterial. Els triglicèrids i la pressió arterial
elevats són factors de risc cardiovascular.
· Els àcids grassos essencials són necessaris per al creixement correcte i desenvolupament dels infants, i a més contribueixen a mantenir el colesterol en nivells
normals. El colesterol elevat en sang és un factor de risc cardiovascular.
· La ingesta materna de DHA (que és un tipus d’omega-3 del peix) contribueix al
desenvolupament normal dels ulls i del cervell del fetus i del lactant alimentat amb
llet materna, així com al desenvolupament visual normal dels infants fins als 12
mesos d’edat.
Hi ha molta controvèrsia pel que fa als suplements d’omega-3 i el benefici que aporten. La recomanació general és seguir una alimentació saludable que aporti les quantitats necessàries d’omega-3 a base de peix i els derivats, llavors, oli de llavors com el
d’oliva i fruita seca.
31

Salut i receptes mediterrànies

REDUÏM LA REBOSTERIA I ELS DOLÇOS: SUMA 1 PUNT
La brioixeria (brioixos, galetes, pastissos, dolços, etc.) s’han de limitar en la dieta i el
consum habitual d’aquests productes ens allunya d’un patró alimentari saludable, per
això el consum freqüent es penalitza en el qüestionari dels 14 punts de la dieta mediterrània.
· 1 punt si NO menges brioixeria més de dues vegades a la setmana.
Reduïm el consum de brioixeria per sumar punts
Encara que en la dieta mediterrània també hi cap el consum d’aliments dolços,
aquests es limiten a ocasions especials, moltes de les quals lligades a festes populars o
religioses. El consum habitual pot desequilibrar la dieta, per això et donam alguns consells per limitar-ne el consum i sumar punts:
1. Intenta no tenir a casa aliments d’aquest tipus. Si en tens al rebost, acabaràs
menjant-los. Si celebres res, compra només els dolços que es consumiran per
aquesta ocasió.
2. Si el moment de consum és el berenar, intenta substituir a poc a poc les galetes
dolces, magdalenes o brioixos, per pa integral o moreno amb oli i formatge, alvocat, confitura, compota, pernil serrà, peix en conserva, etc. Una altra opció són
les galetes d’oli d’oliva integrals o les que tenen una mescla de gira-sol i oliva.
3. En el berenar també pots optar per cereals, però tria els que tenguin menys greix,
sucre i sal. Molts són vertaderes bombes d’energia en forma de greix i sucre.
Presta un esment especial als que surten per la televisió i van dirigits a infants.
4. Si en consumeixes a mitjan matí, intenta no botar-te el berenar del matí i substitueix la brioixeria per fruita fresca, iogurts desnatats, dues o tres galetes d’oli o
una grapadeta de fruita seca, i si preveus que dinaràs tard, menja un panet petit
amb formatge, pernil, peix en conserva o pa amb oli amb fruita.
5. Evita les barretes de cereals com a piscolabis, ja que són molt riques en sucre
afegit. Revisa l’etiquetatge d’altres alternatives anunciades per la televisió, ja que
són aliments ultraprocessats que solen contenir una quantitat elevada de greix,
sucre o sal.
6. Si en menges a l’horabaixa fora de casa, cerca altres alternatives. Avui pots
accedir a altres aliments més saludables a la cafeteria, pastisseria o màquina expenedora: un tros de coca de verdura, una ensalada de fruita, un batut de fruita,
un sandvitx vegetal, unes torrades amb tomàtiga, fruita seca, etc.
7. Si és en les postres del dinar o sopar, substitueix-los a poc a poc per fruita fresca
de temporada presentada en formes diverses a punt per menjar. Això també és
clau si menges fora de casa: demana fruita de postres.
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Per què no hem de menjar habitualment brioixeria?
Els aliments de brioixeria i pastisseria estan excessivament processats, tenen moltes
calories i quantitats elevades de sucre afegit i greixos vegetals i animals poc saludables
(palma i coco, totalment o parcial hidrogenats, mantega, saïm, nata i crema de llet).
El consum freqüent d’aquests aliments, unit a estils de vida poc actius, s’ha associat
a l’augment del risc de patir obesitat, càries i altres malalties cròniques. Per tant, s’han
d’evitar o, en el seu cas, limitar-se a ocasions especials i en el marc d’una alimentació
saludable.
Consum actual de brioixeria
La població espanyola consumeix 33 grams de brioixeria per persona i dia, que correspondria a menjar cada dia galetes tipus maria o entre 2 i 3 brioixos o dolços per
setmana.
Les Illes Balears i el consum de dolços tradicionals
A tots els països de l’entorn mediterrani s’elaboren plats especials per celebrar festes
populars, esdeveniments familiars, reunions d’amics o altres esdeveniments de caràcter cultural o religiós. A les Balears són tradicionals els cremadillos, panellets, rubiols i
crespells però, sens dubte, és l’ensaïmada el producte de rebosteria més representatiu
i l’únic que compta amb la denominació de qualitat d’Identificació Geogràfica Protegida.
Tot i el contingut elevat en greixos animals i sucre, els dolços tradicionals no són aliments als quals s’hagi de renunciar, ja que també renunciaríem a una part de la nostra
cultura gastronòmica més arrelada. No obstant això, les característiques nutricionals que
tenen fan de l’ensaïmada i d’altres preparats similars aliments de consum ocasional.

FRUITA SECA: SUMA 1 PUNT
La fruita seca com les nous, les ametles o les avellanes, entre altres, és un aliment
tradicional en els pobles de la conca de la Mediterrània, i el consum regular suma un dels
14 punts del qüestionari d’adherència a la dieta mediterrània.
· 1 punt si menges almenys tres racions de fruita seca a la setmana.
Facilitam el consum de fruita seca per sumar punts
Malgrat que la fruita seca és un aliment ric en energia pel contingut alt en greixos,
aquests són greixos saludables i, a més, té altres bondats nutricionals que la fan un dels
aliments que hauríem de consumir habitualment. A continuació, et donam alguns consells per menjar habitualment fruita seca en el marc de la dieta mediterrània.
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Alguns trucs per sumar punts:
1. Tria els que t’agradin més: ametles, nous en qualsevol de les varietats, pinyons,
avellanes, festucs, anacards, etc. El blat de moro fregit no és una fruita seca,
però sí que es considera així el cacauet, encara que sigui un llegum.
2. Menja’n diverses vegades a la setmana quantitats de 25 o 30 grams, el que correspon a una grapadeta amb la mà tancada.
3. Tria les varietats crues o alterna amb les torrades, però evita les fregides i les que
tenen sal o sucre afegits i consumeix-les amb la pell que les recobreix després de
llevar-li la closca.
4. En persones majors amb problemes de masticació o en infants d’entre 2 i 4 anys,
convé moldre-les o picar-les per facilitar-ne el consum i evitar ennuegades.
5. Alguns moments per menjar fruita seca, i evitar així altres aliments menys saludables, són el berenar del matí, piscolabis de mitjan matí o el berenar de l’horabaixa.
Pots acompanyar-les amb iogurt desnatat, pa integral o fruita fresca o dessecada.
6. Usa la fruita seca per cuinar, per exemple, la pots afegir picada o molta amb les
espècies o herbes aromàtiques a salses, a empanades o a aguiats de peix, carn
o verdura, o a les ensalades.
7. Una grapadeta després de la caminada diària o de fer un poc d’activitat física és
una bona manera de carregar les piles.
8. Pots acompanyar les postres a base de fruita fresca en el dinar o en el sopar amb
ametles.
9. Quan vulguis menjar fruita seca, agafa’n només la quantitat recomanada i deixa
la bossa en el rebost. Això et servirà per controlar-ne la quantitat que en consumeixes.
10. Per poder fer-te una idea de la quantitat que n’has de menjar al dia, pesa-les una
vegada i compta la fruita que conté aquesta quantitat. Així les pròximes vegades
només hauràs de comptar la fruita.
Per què la fruita seca?
La fruita seca és un aliment amb un contingut alt de greixos saludables, entre els
quals trobam els de tipus monoinsaturat, similars als de l’oli d’oliva, i poliinsaturats,
molt semblants als que conté el peix. També aporten fibra, proteïnes, minerals com el
magnesi, coure, calci, fòsfor, potassi i seleni, així com vitamines del grup B i vitamina
E i substàncies bioactives. El contingut en nutrients, així com el marc del seu consum,
ha associat la fruita seca a una reducció del risc de patir diabetis, malalties cardiovasculars i també al manteniment d’un pes saludable, sense que menjar-ne suposi un
risc per al sobrepès o l’obesitat, sempre en el context d’una alimentació saludable i
un estil de vida activa.
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Consum actual de fruita seca
La població espanyola en consumeix quasi 6 grams per persona i dia, que correspondria a menjar-ne 1,5 racions per setmana.
Les Illes Balears i la fruita seca: les ametles
A les Illes Balears, l’ametler és un arbre lligat de manera inseparable als hiverns i a
les primaveres de les illes, els paisatges de les quals tenyeix amb una catifa de color
blanc rosaci durant els moments de floració. Però a més del paisatge, les explotacions
dels ametlers suposen un recurs natural i econòmic important per a les illes. A més, les
característiques climatològiques i del sòl fan de les nostres ametles fruits especialment
rics en greixos, que és un dels components més interessants des del punt de vista nutricional. L’ametla mallorquina té el reconeixement d’Identificació Geogràfica Protegida,
distintiu que apareix en l’etiquetatge dels fruits recol·lectats a les produccions adherides
a aquesta marca de qualitat.

SOFREGIT: SUMA 1 PUNT
El sofregit és una preparació culinària comuna a moltes receptes de la dieta mediterrània. Per això, quan iniciam l’elaboració dels plats d’aquesta manera, podem sumar un
punt al qüestionari d’adherència a la dieta mediterrània.
· 1 punt si cuines almenys tres vegades a la setmana qualque plat de llegums, arròs o pasta amb sofregit de tomàtiga i altres hortalisses.
Facilitam el consum de sofregit per sumar punts
La mescla d’all, ceba, porro i altres hortalisses, tot això cuinat a foc lent amb una base
generosa d’oli d’oliva, és la manera en què inicien la preparació de nombroses receptes
de llegums, peix i verdura de la nostra gastronomia. A continuació, et donam alguns
consells per facilitar-ne l’ús i sumar un punt més per a la salut.
Alguns trucs per sumar punts:
1. Fes les receptes d’aquest receptari, ja que en la majoria el sofregit n’és el denominador comú.
2. Cuina llegums sempre amb el sofregit i afegeix-hi no només tomàtiga, ceba i all,
sinó altres hortalisses que hi encaixin molt bé, com albergínia, tot tipus de pebre,
carabassó, porros o cebes i grells, amb les fulles verdes incloses. També admet
tot tipus d’herbes aromàtiques i espècies.
3. Prepara’l en quantitat elevades per poder congelar-ne en racions suficients
per tal que en només descongelar-les puguis fer plats de llegums, salses per a
pastes, ous, carn o peix i marisc, o per fer estofats de patata, arrossos secs o
brouós, etc.
35

Salut i receptes mediterrànies

4. Un sofregit amb una llauna de tonyina, unes ametles esclafades i unes herbes
aromàtiques (alfabeguera, julivert, fonoll, moraduix, etc.) pot ser la base d’un plat
de pasta, arròs blanc o integrals, llegums cuinats o qualsevol verdura (colflori, col,
bledes, carxofes, etc.).
Per què el sofregit?
Perquè és una manera de facilitar el consum d’oli d’oliva, d’hortalissa de tot tipus,
especialment all, ceba i tomàtiga, i d’una gran varietat d’herbes aromàtiques i espècies.
L’ús, a més, promou i facilita el consum de llegums, pastes i arrossos, així com peix i
marisc, tots aquests aliments clau en la dieta mediterrània.
Des del punt de vista nutricional, a més d’incloure aliments saludables, el procés de
cuinat fa que molts compostos, per la naturalesa química, es dissolguin fàcilment en el
greix de l’oli d’oliva i s’extreguin dels ingredients amb més facilitat i els fan més aprofitables per al nostre organisme durant la digestió. Entre aquests composts hi ha moltes
substàncies bioactives com els polifenols i carotens, que podrien tenir un paper molt
rellevant per a la salut.
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Nre.

AUTOR

RECEPTA

		

P R I M AV E R A

01
02
03
04
05
06
07
08
09

FRIT MALLORQUÍ DE PEIX I MARISC
BURBALLES DE LLEBRE I CARXOFA
COCARROIS INTEGRALS DE PATATA
POTATGE DE VIGÍLIA
SOPES ESCALDADES
EMPANADA DE PEIX
CARAGOLS AMB ALLIOLI
LLENGUA AMB TÀPERES
PEIX A LA MALLORQUINA

ESCOLA D’HOTELERIA
PAU NAVARRO
JAUME OLIVER
ESCOLA D’HOTELERIA
MARGA COLL
MARGA COLL
CATI PIERAS
RAFEL PERELLÓ
PAU NAVARRO

		

ESTIU

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PA AMB OLI
COCA DE VERDURA
TUMBET AMB MOLLS
CALAMARS-ESPINACS
CONILL AMB CEBA
ENSALADA PAGESA
ARRÒS AMB MOLLS
MAGRANA D’ALBERGÍNIES
TREMPÓ AMB CIURONS
GATÓ D’AMETLES

JOAN MARC
ÓSCAR MARTÍNEZ
MARGA COLL
MARIA SOLIVELLAS
RAFEL PERELLÓ
JOAN MARC
PAU NAVARRO
ESCOLA D’HOTELERIA
ÓSCAR MARTÍNEZ
CATI PIERAS

		

TA R D O R

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ESPINACS AMB PINYONS
ESCUDELLA FRESCA
LLAMPUGA AMB SOFREGIT
BULLIT DE PEIX
COCA DE PEBRES
BONÍTOL EN ESCABETX
FIDEUS PAGESOS
CARQUINYOLS
FAVA PELADA
EMPANADES DE MUSSOLA

ANTONI PINYA
ESCOLA D’HOTELERIA
MARGA COLL
ÓSCAR MARTÍNEZ
MARIA SOLIVELLAS
RAFEL PERELLÓ
JOAN MARC
CATI PIERAS
ANTONI PINYA
JAUME OLIVER

		

HIVERN

30
31
32
33
34
35
36
37
38

ESCUDELLA DE CIURONS
COLFLORI OFEGADA
FAVA PARADA
LLOM AMB COL
AGUIAT DE LLENTIES
SÍPIA AMB CEBA
PANCUIT
SOPES MALLORQUINES
GREIXONERA D’ENSAÏMADA

ANTONI PINYA
JOAN MARC
SALVADOR GIL
ESCOLA D’HOTELERIA
CATI PIERAS
PAU NAVARRO
RAFEL PERELLÓ
SALVADOR GIL
ÓSCAR MARTÍNEZ

ALIMENT

PÀG.

PÈSOLS
CARXOFA
PATATA
CIURONS
JULIVERT
PEBRE BORD TAP
CARN
TÀPERES
RAÏM

42-43
44-45
46-47
48-49
50-51
52-53
54-55
56-57
58-59

PA
ESPINACS
LLORER
PEBRE
CEBA
SAL
ARRÒS
ALBERGÍNIA
FONOLL MARÍ
AMETLA

62-63
64-65
66-67
68-69
70-71
72-73
74-75
76-77
78-79
80-81

ALL
MONGETES
HERBES
PEIX
FARINA
VINAGRE
PORRO
LLIMONA
FAVA
AIGUA

84-85
86-87
88-89
90-91
92-93
94-95
96-97
98-99
100-101
102-103

PASTANAGA
COLFLORI
CARABASSA
SOBRASSADA
LLENTIES
OLI D’OLIVA
TOMÀTIGA
ESCLATA-SANGS
OU

106-107
108-109
110-111
112-113
114-115
116-117
118-119
120-121
122-123

Si és possible, utilitzi sempre oli d'oliva verge extra
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ESCOLA D’HOTELERIA DE LA UIB

ALIMENT DE PROXIMITAT: PÈSOL
Els pèsols, Pisum sativum, són un tipus de llegums, encara que es consideren una hortalissa quan té les llavors immadures. La diferència entre els pèsols frescos i els secs
és l’aportació energètica i la concentració de nutrients. Això s’explica perquè, quan
s’assequen, perden aigua i concentren els nutrients, com els hidrats de carboni, fibres,
proteïnes, vitamines i minerals. Com a contrapunt al contingut més minso en fibra, els
pèsols frescos són una bona font d’oligosacàrids, que actuen com a prebiòtics, és a dir,
faciliten l’assentament de flora intestinal beneficiosa en el còlon.
Durant els mesos de primavera es recol·lecta una varietat de pèsols primerencs de
beina més plana, coneguts amb el nom de tirabecs; les seves beines i grans frescos
i tendres formen part de nombroses receptes de la gastronomia de les Illes Balears.

42

Prevenció amb la dieta mediterrània

1 frit mallorquí

de peix i
marisc
ELABORACIÓ:

Tallam el peix i el marisc en daus d’un
centímetre aproximadament. Encalentim
l’oli d’oliva a una paella i saltam a foc
lent el peix i el marisc pel tipus, sense
mesclar-los. Picam l’all i la ceba tendra
o grells molt prims i tallam els pebres a
daus. A una olla amb aigua que bulli, hi
escaldam els pèsols. Ofegam a una olla
l’all, el pebre bitxo, la ceba tendra o els
grells, el llorer, el pebre i els pèsols, i
una vegada que s’hagin confitat lleugerament, hi afegim el peix i el marisc ja
saltats. Mentrestant, pelam i tallam les
patates en forma de palets i les fregim
en oli d’oliva net. Les afegim a la mescla
de peixos i verdures, ho condimentam
amb el fonoll picat i salpebram. Ho mesclam bé i ho servim.

INGREDIENTS
per a 4 persones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 grams de sípia
100 grams de llagostins o gambes
100 grams de musclos nets
100 grams de mero
1 manat de ceba tendra o grells
½ pebre vermell
1 patata
80 grams de pèsols
2 gralls d’all
1 branqueta de fonoll fresc
1 fulla de llorer
1 pebre bitxo
Oli d’oliva
Sal i pebre bo

SUGGERIMENTS:
És possible variar el marisc i canviar,
per exemple, la sípia per calamar, les
gambes per llagostins, etc., però s’ha
de procurar emprar sempre peix de carn
més atapeïda, com el rap o el mero.
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PAU NAVARRO

ALIMENT DE PROXIMITAT: CARXOFA
La carxofa és la inflorescència no madura de la planta Cynara scolymus. Oriünda del
nord d’Àfrica, la varen conèixer egipcis, grecs i romans, fet que explica que el seu cultiu
estigui molt localitzat a països de la conca mediterrània com Itàlia, Espanya, França i
països del nord d’Àfrica, on se’n concentra el 80% de la producció mundial. Grecs i
romans en propagaren la fama com a aliment afrodisíac, fet que va afavorir-ne i incrementar-ne l’ús culinari.
Varen ser els àrabs, durant l’edat mitjana, qui en varen estendre el cultiu a Europa per
millorar-ne les varietats i les qualitats gastronòmiques. De fet, tant la paraula castellana
alcaucí com la forma catalana carxofa deriven respectivament de dos vocables àrabs:
al-qabsil i al-jarshuf, que signifiquen ‘llengüetes de la terra’, en una referència a les
fulles singulars que té. Tot i que en èpoques passades va ser considerat l’aliment de les
classes benestants, actualment és un aliment habitual a totes les llars. N’hi ha moltes
varietats, que es diferencien principalment per la forma (esfèrica o oval), mida, color
(verda o violeta) i per la precocitat (varietats de dia curt o de dia llarg). A Menorca és
particularment apreciada una varietat morada, lleugerament allargada i punxeguda.
La carxofa és baixa en calories, és rica en fibra i aporta potassi i vitamina K. Pel que
fa a l’aportació de fibra, entre els components destaca la inulina, que facilita l’assentament de la flora intestinal pels efectes prebiòtics i que podria tenir un efecte regulador
del trànsit intestinal. També conté altres substàncies fitoquímiques, com la cinarina, que
presenten una acció antioxidant i podrien tenir efectes saludables, tot i que aquests no
han estat validats encara per estudis científics en humans.
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2 Burballes

de llebre i
carxofa
ELABORACIÓ:

Ratllam la tomàtiga i tallam les cebes,
el porro i els pebres en daus petits i ho
reservam per separat. Feim netes les
carxofes i en tallam el cor en sis parts
iguals. Les fregam amb llimona per
evitar que tornin negres.
Posam una greixonera (olla de fang) a
foc mitjà. Una vegada s’hagi encalentit,
hi afegim l’oli d’oliva i hi sofregim dos
alls laminats, sense arribar a daurar-los.
Tot seguit, afegim la ceba a la greixonera i es deixa sofregir el conjunt durant
mitja hora a foc mitjà-baix. Es remena
cada 5 minuts el sofregit i hi afegim
unes gotes d’aigua si fos necessari per
aportar humitat i evitar que s’aferri.
Després del temps transcorregut, la
ceba haurà agafat un color torrat, és
llavors el moment d’afegir el porro i el
pebre vermell i verd al sofregit. Ho remenam i ho deixam sofregir deu minuts
més. Hi afegim la tomàtiga de ramellet i
ho coem durant 5 minuts. Una vegada el
sofregit està fet, es treu de la greixonera
i es reserva per usar-lo posteriorment.
Es talla la carn i es deixa el fetge
sencer. Se salpebra i es daura a la mateixa greixonera en què hem elaborat el
sofregit. Hi afegim mig tassó de vi blanc
i en deixam evaporar l’alcohol. Es retira
el fetge saltat. Hi afegim aigua i un manadet d’herbes aromàtiques juntament
amb el sofregit i posam el conjunt a
coure a foc mitjà-baix durant 30 minuts
fins que la llebre sigui ben tendra. Uns
minuts abans, hi afegim la carxofa per
tal que quedi al dente. Hi afegim les

INGREDIENTS
per a 4 persones

• ½ llebre amb el fetge
• 200 grams de burballes (pasta
artesanal mallorquina) arrissades
• 3 cebes
• 1 blanc de porro
• 3 grans d’all
• 1 pebre vermell
• ½ pebre verd
• 2 tomàtigues de ramellet
(de penjar)
• 3 carxofes
• 100 mil·lilitres de vi ranci
• 1 ram d’herbes: romaní, sajolida,
melissa
• Julivert i estragó
• Pebre bord de tap de cortí
(varietat mallorquina)
• Oli d’oliva
burballes i la picada feta amb el fetge,
l’all restant i les espècies i ho deixam
coure 10 minuts. Ho remenam bé tot i
ho salpebram si fos necessari.

SUGGERIMENTS:
El plat ha de ser lleugerament
brouós, per la qual cosa és important
ajustar l’aigua de cocció. La llebre es
pot substituir per conill, pollastre, tords,
guàtleres, etc.
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JAUME OLIVER

ALIMENT DE PROXIMITAT: PATATA
La patata és el tubercle de la patatera, que pertany a la família de les solanàcies. És
un aliment de primer ordre per als humans, de gran productivitat i qualitats nutritives.
Originària dels Andes, després del descobriment es va convertir en un aliment bàsic en
èpoques de fam. Probablement varen ser els espanyols els que durant el segle XVI la
varen introduir a Europa, però encara varen haver de passar més de cent anys perquè
el consum es generalitzàs, ja que alguns la consideraven verinosa i inacceptable perquè
la Bíblia no la mencionava. Actualment, té un consum tan generalitzat que resulta difícil
imaginar qualsevol tipus de menjar que no inclogui patata preparada de moltes maneres
diferents. A les illes, les varietats de patata que es produeixen més són la marfona, la
maris peer, la maris bard i la monalisa, que és una varietat originària dels Països Baixos,
ovalada i allargada, amb la pell i la carn de color groc clar, molt útil tant per bullir com
per fregir. També es cultiva la pentland dell, amb tendència a desfer-se durant la cocció;
la charlotte o varietat francesa, de carn groguenca i cremosa; la kondor, que és molt
bona per fregir i per al forn; i la desireé, amb pell vermella i carn groga, que és farinosa
i serveix per fregir, bullir, enfornar i fer puré, però és difícil de pelar. A Mallorca es cultiven tant les varietats de carn groga com les de pell vermella, i a Menorca es cultiven
la patata blanca i la de pell vermella, mentre que a Eivissa s’aprecia i cultiva molt més
la de pell vermella. Per part seva, a Formentera també apreciam la patata vermella, i
se la coneix com d’ulls vermells. La patata és font de fibra, potassi i vitamines C i B6.
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3 Cocarrois

integrals de
patata, ceba,
panses i pinyons
ELABORACIÓ:
El vespre anterior, feim la massa mesclant a un bol l’aigua, els vermells d’ou,
el bicarbonat i ¾ de tassó d’oli d’oliva
(devers 180 mil·lilitres). Hi afegim a poc
a poc la farina mesclant contínuament
fins a obtenir una massa ferma i flexible.
L’embolicam en film transparent i la
guardam a la gelera. L’endemà, pelam
i tallam les patates en daus molt petits
i les rentam en aigua abundant per eliminar-ne part del midó. Les colam i les
posam a un bol amb les cebes ben picades, l’all a trossets, les panses i els
pinyons, i ho tempram amb una mica de
sal, pebre bord i oli d’oliva. Feim bolles
de massa de devers 50 o 70 grams per
estendre i emplenar amb la mescla i
posteriorment formar els cocarrois. Els
enfornam durant 30 minuts a devers
180 °C.

INGREDIENTS

per a 10-12 COCARROIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Farina de gra sencer (integral)
350 mil·lilitres d’aigua
3 vermells d’ou
2 patates mitjanes
2 cebes
1 gra d’all
1 grapada de panses
2 culleradetes de pinyons
1 culleradeta de cafè de bicarbonat
Pebre bord
Oli d’oliva
Sal

SUGGERIMENTS:
La massa admet una culleradeta
de cafè de saïm, que els aportarà
suculència i textura.
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ESCOLA D’HOTELERIA DE LA UIB

ALIMENT DE PROXIMITAT: CIURÓ
El ciuró, Cicer arietinum, és un llegum molt consumit als països mediterranis i a l’Índia.
Els ciurons han estat l’aliment i la salvació durant moltes èpoques d’escassetat i fam.
Els llegums són un aliment extraordinari des del punt de vista nutricional i han aportat a
la humanitat bona part de les proteïnes que els cereals no li podien donar. Formen part
de la nostra dieta des de fa milers d’anys i varen ser difosos per les grans civilitzacions,
com l’egípcia, la fenícia i la grega, que n’afavoriren l’establiment en els països de la
mediterrània.
Els nutrients més abundants dels ciurons són els hidrats de carboni, i són una bona
font de proteïnes, la qualitat de les quals incrementa quan es consumeixen amb cereals
o derivats com el pa o la pasta. També destaquen per l’aportació de fibra, minerals i
vitamines. El ferro que conté s’absorbeix més bé si es consumeix amb altres aliments
rics en vitamina C en la mateixa menjada, per això es recomana acompanyar els plats
de llegums amb hortalissa crua o fruita de postres. Els llegums són aliments bàsics en
patrons d’alimentació saludables.
Els llegums principals consumits per l’home com a aliment i amb representació en quasi
tots els climes són les llenties, els ciurons, les mongetes, les faves, la soja i els llobins.
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4 Potatge de Vigília
ELABORACIÓ:
Deixam els ciurons en remull en aigua
temperada durant 12 hores i després els
posam a coure en aigua calenta amb el
llorer fins que siguin tendres. A part, esbocinam el bacallà i li llevam la pell i les
espines. Es fan nets els espinacs i es
tallen en trossos regulars. Pelam els ous
i separam el vermell de la clara. En una
paella, hi afegiu mig tassó d’oli d’oliva i
s’hi fregeix els alls sencers i el pa tallat
en llesques per després afegir-ho tot a
un morter, inclòs l’oli, per fer una picada
amb els brins de safrà i els vermells
d’ou. Una vegada que els ciurons siguin
tendres, s’hi afegeix, en aquest ordre,
el bacallà, els espinacs i la picada i s’ha
de bullir tot de 10 a 15 minuts. Al final,
s’hi afegeix una picada amb el julivert i
les clares d’ou i se serveix.

INGREDIENTS
per a 4 persones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 grams de ciurons secs
125 grams de bacallà dessalat
2 manats d’espinacs frescs
2 ous bullits
1 gra d’all
1 tros de pa
Julivert
5-6 brins de safrà
1 fulla de llorer
Oli d’oliva

SUGGERIMENTS:
És una varietat de potatge de vigília,
també es pot fer com una espècie de pilotes, croquetes de bacallà o pelles i s’hi
afegeix en lloc del bacallà esbocinat.
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MARGA COLL

ALIMENT DE PROXIMITAT: JULIVERT
El julivert és un condiment molt habitual en la dieta mediterrània, aporta provitamina
A o beta-carotè (en el nostre organisme es transforma en vitamina A així com aquest
el necessita), vitamina C i vitamina E en quantitats apreciables, així com determinats
minerals (principalment fòsfor, ferro, calç i sofre). Així mateix, conté altres substàncies
no nutritives, tals com els flavonoides (d’acció antioxidant, antiinflamatòria i diürètica) i
olis essencials rics en apiol i miristicina; aquestes substàncies han estat considerades
en la medicina tradicional per l’acció emmenagoga (estimulant de la menstruació) i
també vasodilatadora i tonificant. Gràcies a la composició particular, se sap que és
diürètic (augmenta la producció d’orina) i beneficiós en cas de retenció de líquids, estimula la digestió i la funció hepàtica, millora la dismenorrea (menstruacions irregulars,
escasses o doloroses) i, a més, conté una bona quantitat de calç i vitamina C quan
s’utilitza fresc i cru. Encara que generalment s’usa com a condiment, es pot consumir
també en infusió i en suc fresc per aprofitar-ne al màxim les propietats. El julivert també
s’usa en la forma seca i en el procés d’elaboració s’utilitza sal, per la qual cosa les
presentacions comercials de julivert no són indicades per a pacients hipertensos.
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5 Sopes

escaldades de
peix
ELABORACIÓ:
Sofregim dins d’una olla amb oli d’oliva
els alls i el pebre vermell. Hi afegim el
julivert quan l’all s’hagi daurat. S’hi incorpora la ceba tendra i seguidament la
tomàtiga ratllada. Es condimenta amb
una mica de sal i pebre bo. Hi afegim
un poc de pebre bord i rectificam de sal.
S’hi incorpora el brou de peix i el posam
a coure uns minuts. Saltam els espinacs
a foc viu en una paella amb una cullerada
d’oli. Per servir, posam en un plat fondo
unes sopes de pa prèviament torrades
al forn durant 2 minuts a 210 °C, s’hi
afegeixen els espinacs i, a continuació,
el brou molt calent amb la resta de verdures en una quantitat suficient perquè
les sopes no quedin seques.

SUGGERIMENTS:

INGREDIENTS
per a 4 persones

• 100 grams de sopes de pa
(llesques de pa moreno sec)
• 2 manats de grells picats
• 4 grans d’all laminats
• 4 cullerades de julivert picat
• 4 tomàtigues de ramellet
(de penjar) ratllats
• ¼ de pebre vermell a daus
• 1 manat d’espinacs tallats
en trossos grossos
• 1,5 litres de brou de peix
• Oli d’oliva
• Pebre bord de tap de cortí
(varietat mallorquina)
• Sal
• Pebre bo

El brou de peix es pot substituir per
brou d’au o de verdura, o fins i tot
només aigua. Aquest tipus de sopes
poden incloure tot tipus de verdura de
temporada. També hi pots afegir, en
els darrers minuts de cocció, un o dos
ous sencers o batuts. Per donar un toc
diferent al plat, a l’hora d’emplatar es
pot afegir damunt el pa una culleradeta
de calamar de bou en juliana molt prim,
prèviament condimentat amb sal i pebre,
i els espinacs saltats a foc viu durant uns
segons, per acabar amb el brou molt calent i uns germinats de ceba tendra per
decorar.
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MARGA COLL

ALIMENT DE PROXIMITAT: PEBRE BORD TAP DE CORTÍ
A Mallorca es cultiva i elabora el pebre bord de tap de cortí, resultat de moldre pebres
vermells d’aquesta varietat de Capsicum annuum, el responsable de donar color, aroma
i sabor als plats i embotits típics de la gastronomia de les illes.
Aquesta varietat de pebre és el fruit d’una planta anual herbàcia de la família de les
solanàcies. La seva recol·lecció es fa escalonada en tres collites i singularment es
caracteritza perquè té els fruits erectes, miren cap al cel.
El pebre bord va arribar a Mallorca a final del segle XVI, anys després que Cristòfor
Colom dugués d’Amèrica aquesta planta. El cultiu d’aquesta varietat de pebre era típic
d’agost a octubre i marcava el paisatge d’aquests pobles perquè les façanes de les
cases quedaven totalment cobertes amb enfilalls de pebres perquè s’assecassin al
sol. Una vegada secs, s’enfornava a temperatura baixa per eliminar la resta d’humitat
i facilitar la molta. En els anys 70, la producció va disminuir de manera important per
ressorgir amb força a principi del segle XXI. Es caracteritza pel color vermell, aroma
inimitable, gust dolç i contingut alt en vitamina C, i s’utilitza com a conservant per
a l’elaboració de nombroses receptes i de l’embotit més emblemàtic de les illes: la
sobrassada.
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6 Empanada

de peix
ELABORACIÓ:

Preparam la pasta mesclant 200 mil·
lilitres d’oli amb 100 mil·lilitres d’aigua
i una mica de sal. Hi afegim la farina
a poc a poc sense deixar de pastar.
Preparam el farcit de les empanades
condimentant la mussola amb un poc
d’oli d’oliva verge extra, la sal, el pebre
bord, l’all, la ceba tendra i el julivert. Es
formen les empanades fent unes bolles
de pasta i s’hi introdueix després els
dos dits polzes per fer-hi un forat i donar-li forma d’olleta. És molt important
que les parets i la base quedin primes.
Les emplenam amb el peix, formam una
tapadora amb la pasta per tancar les
empanades. Les posam a coure al forn
a 180 °C-190 °C durant 30 minuts. És
molt important que la base de les empanades sigui ben cuita.

INGREDIENTS

per a 6-8 empanades
• 300 grams de mussola
sense cartílag en daus
• 500 grams de farina
• 2 alls picats
• 3 cullerades de julivert picat
• 3 cebes tendres picades
• Pebre bord de tap de cortí
(varietat mallorquina)
• Oli d’oliva
• Sal
• Pebre bo

SUGGERIMENTS:
En receptes antigues, la proporció
d’oli d’oliva i saïm era del 50 % aproximadament, o fins i tot el greix podia
ser tot saïm de porc. Actualment, l’evidència sobre el consum d’oli d’oliva és
clara, per la qual cosa es recomana
limitar l’ús de greixos animals com el
saïm. La mussola es pot substituir per
un altre tipus de peix i fins i tot per carn
i verdura.
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CATI PIERAS

ALIMENT DE PROXIMITAT: CARN
Els antropòlegs afirmen que l’home començà a domesticar animals per alimentar-se
devers l’any 9000 aC. La carn és la part comestible del bestiar (boví, oví, porcí, equí…)
i dels animals de corral i de caça (pollastre, indiot, conill, llebre, tord, guàtlera…). La
carn s’ha classificat pel color que té en carn vermella i carn blanca, segons la quantitat
d’un pigment vermellenc present al muscle, que conté ferro. Les vermelles tenen més
pigment que les blanques. La carn vermella és la de porc, vedella, bou, ovella, cabra,
cavall i animals de caça, mentre que la blanca és el conill, l’indiot, el pollastre i les aus
de caça. El color de la carn no és un bon indicador de la quantitat de greix que conté,
encara que freqüentment es pensa això. De fet, podem trobar peces de carn vermella
baixa en greix, com pot ser un filet de vedella, o carn blanca rica en greix, com unes
aletes de pollastre. El percentatge de greix és molt variable d’unes carns a altres, però
en general predominen les de tipus saturat, que són sòlides a temperatura ambient.
Una alimentació rica en carn i derivats, especialment si és rica en greix, s’ha associat a
un risc més elevat de patir malalties cardiovasculars i càncer.
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7 Caragols amb

allioli

ELABORACIÓ:
Aclarim els caragols amb aigua neta
i els colam. A una olla amb aigua, hi
afegim els caragols i els duim a ebullició
lentament perquè surtin de la closca,
moment en què s’ha de pujar el foc
sobtadament. Colam i llençam l’aigua
d’aquesta cocció.
Feim netes la verdura i la tallam en
daus petits. Sofregim els trossos de
costella a una olla fins que estiguin lleugerament daurats, hi afegim la verdura
ja tallada i els pebres coents. Hi incorporam el botifarró, la sobrassada i l’os
del pernil i, finalment, hi afegim un poc
d’aigua o brou. Hi afegim els caragols i
les herbes i ho posam a coure tot lentament durant 45 minuts.
Per preparar l’allioli, picam l’all i la
sal, l’emulsionam i el muntam lentament
amb l’oli d’oliva.

INGREDIENTS
per a 6 racions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,5 kg de caragols nets
200 grams de costella de porc
1 os de pernil
½ botifarró
50 grams de sobrassada
1 manat d’herbes aromàtiques
amb fonoll
1 ceba gran
5 tomàtigues de ramellet (de penjar)
1 fulla de llorer
1 o 2 pebres coents
1 cabeça d’all
Sal
Oli d’oliva

SUGGERIMENTS:
En cas d’una mancança de destresa
o paciència, i si tenim en compte que
l’elaboració de l’allioli és molt laboriosa, es pot recórrer a preparacions ja
elaborades. Pel que fa a la cocció dels
caragols, passa el mateix, pots recórrer
als ja nets i bullits.
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RAFEL PERELLO

ALIMENT DE PROXIMITAT: TÀPERA
La tàpera prové de la taperera, un arbust originari de la regió sud-oest d’Àsia, però
àmpliament estesa per tota la zona mediterrània. Les flors es recullen d’abril a setembre i és el que coneixem com a tàpares, que es consumeixen envinagrades, així
com els fruits, anomenats taparots. Una vegada recollides, es guarden envinagrades
amb un procés senzill després del qual queden a punt per consumir. Les tàperes són un
condiment indispensable per a molts plats de la gastronomia balear. Són un producte
tradicional que ja era emprat pels grecs i pels romans, especialistes vertaders a trempar
peix i carn amb aquest aliment. La recol·lecció de la tàpera sempre ha estat una de les
feines més feixugues del camp de Mallorca, perquè es realitza durant els mesos de més
calor i, com que és un arbust baix, obliga a fer feina sempre acotat. Tradicionalment,
aquesta feina la feien les dones, que aprofitaven quan despuntava el dia per començar
la jornada; d’aquesta manera aconseguien arrencar les flors quan encara es trobaven
fortes de la nit i es reduïa el risc de clavar-se les pues que envolten les fulles.
56

Prevenció amb la dieta mediterrània

8 Llengua amb

tàperes
ELABORACIÓ:

Feim ben neta la llengua de vedella i
la bullim durant 60 minuts en aigua amb
una culleradeta de sal, un poc de pebre
bo i el clau d’olor. Una vegada s’hagi
cuit, la posam en aigua freda i la pelam.
Tallam la llengua en rodanxes d’un centímetre i la fregim en una paella amb un
poc d’oli, per passar-la més tard a una
olla de test. En el mateix oli, sofregim
la ceba i els alls picats i, quan agafin un
poc de color, hi afegim les tomàtigues
ratllades i les pastanagues ben picades.
Reduïm un poc el sofregit, l’afegim a
l’olla sobre la llengua i ho posam a coure
fins que la carn quedi blana. Deu minuts
abans d’acabar la cocció, hi afegim les
tàpares ben netes de vinagre i una culleradeta de xerès sec. Rectificam de sal
i pebre bo.

SUGGERIMENTS:
Per disminuir el temps de cocció es
pot usar una olla de pressió. Si es desitja, l’aigua de cocció de la llengua es
pot substituir per brou d’au. La llengua
es pot enfarinar abans de fregir, i en
comptes de llengua de vedella, es pot
emprar llengua de porc.
Si se li afegeix un poc de pebre bord
de tap de cortí i pebre coent per donar-li
un toc de gust i baixar la sensació de
pesadesa, així eren les receptes tradicionals antigues, en què en compte d’oli
d’oliva s’emprava saïm colorat.
Si és temporada de tàpares, és recomanable emprar-ne fresques, encara
que també es podria decorar el plat amb
tàpares fregides. Un bon acompanyament pot ser una ensalada de créixens

INGREDIENTS
per a 4 persones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

½ quilo de llengua de vedella
2 pastanagues
1 ceba
2 alls
3 tomàtigues de ramellet (de penjar)
50 grams de tàpares en vinagre
1 clau d’olor
Oli d’oliva
Pebre bo
Sal

picants i ravenets amb una vinagreta de
mostassa, ja que a la llengua li va molt
bé el gust dels envinagrats i picants.
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PAU NAVARRO

ALIMENT DE PROXIMITAT: RAÏM
El raïm és la fruita de la vinya comuna, Vitis vinífera, una planta trepadora que podria
assolir una alçada de 25 a 30 metres. En fructicultura es denomina parra a un sistema
de conducció de les plantes de la vinya enfiladissa, molt típica de la conca mediterrània
i que acostuma a ser un bon recurs para produir ombra en els patis i entrades de les
cases.
És coneguda per ser una de les primeres plantes que cultivà l’home, ja que s’han trobat
llavors de raïm a diferents jaciments arqueològics de l’edat de bronze a Europa, així
com a tombes de l’Antic Egipte. Grecs i romans en cultivaren i ambdues civilitzacions
en varen desenvolupar el procés de transformació en vi.
Les diverses varietats que té —el color dels quals vira de vermelles-negres a blanques-verdes, i poden tenir o no pinyols— es consumeixen principalment crues, i el
mètode més antic per conservar-les és el dessecat. El raïm dessecat o panses concentren els nutrients, ja que eliminen gran part de l’aigua del raïm fresc.
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9 Peix a la

mallorquina
ELABORACIÓ:
Torram els pinyons. Feim net i eixugam els espinacs i bledes i ho tallam
tot en juliana fina. Hi afegim oli d’oliva,
una mica de sal, pebre i pebre bord. Exprimim un poc de suc de llimona i l’hi
afegim per agregar un toc lleuger àcid.
Afegim a la mescla les herbes, panses,
espècies, les tomàtigues ratllades, els
pinyons i una cullerada de licor d’herbes.
Preescalfam el forn. Feim net el peix
i el col·locam a una palangana coberta
amb la mescla de verdura, herbes i espècies. L’enfornam durant 20 minuts i
ens asseguram que el centre del peix
sigui cuit a l’interior.

SUGGERIMENTS:
Per mantenir la textura i el gust del
peix, la cocció convé fer-la a devers 70
°C, durant el temps suficient perquè
l’interior del peix assoleixi aquesta temperatura. El rafelet es pot substituir per
llobina o dorada. A la mescla de verdura
se’n poden afegir altres, com pebres o
cebes.

INGREDIENTS
per a 4 persones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 rafelet gros
1 manat d’espinacs
2 fulles de bleda
1 ceba tendra
5 tomàtigues de ramellet (de penjar)
100 grams de panses sense pinyol
Herbes aromàtiques: fonoll,
estragó, julivert, cerfull, etc.
Pebre bord de tap de cortí
(varietat mallorquina)
Pebre negre molt
½ llimona
Oli d’oliva
1 cullerada de licor d’herbes
de Mallorca

Per avançar la cocció, es pot saltar la
verdura i dipositar-la damunt el peix cru.
La culleradeta de licor es pot ometre en
la mescla de verdura.
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JOAN MARC

ALIMENT DE PROXIMITAT: PA
El pa ha estat la base de l’alimentació de l’home des de fa mil·lennis i ha estat present
a totes les cultures mediterrànies. A mitjan segle XVIII apareix documentat el pa amb
oli en un receptari del frare mallorquí Jaume Martí i Oliver. Ha estat l’aliment principal
dels desfavorits, utilitzat com a acompanyament en les menjades de les classes privilegiades, com a vianda dels viatgers, com a moneda per al pagament dels treballadors i
com a símbol de riquesa i de poder. El pa tradicionalment usat a les Balears per fer el pa
amb oli és el pa moreno, elaborat amb farina de blat i una part de farina de sègol, amb
la particularitat que no duu sal afegida, fet que el fa encara més saludable. El consum
de sal en la població espanyola duplica quasi la quantitat recomanada, i el pa n’és una
de les fonts principals en la dieta, per la qual cosa el consum habitual de pa sense sal,
com el tradicional pa moreno, facilita que el consum de sal sigui menor.
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10 Pa amb oli
ELABORACIÓ:
Torram les llesques de pa i hi fregam
la tomàtiga. Regam la llesca de pa amb
oli d’oliva.

SUGGERIMENTS:
El pa es pot no torrar i pot ser de farina de blat de xeixa, però qualsevol bon
pa moreno d’un forn de prop és ideal.
Es pot acompanyar de pebres coents
verds i quantitats petites de pernil serrà
i altres embotits més greixosos (camallot), encara que també amb verdura
crua o torrada, com ara carxofa, pebres
o albergínies. El formatge, millor si és
de Maó semicurat amb denominació
d’origen Menorca.

INGREDIENTS
per a 1 persona
•
•
•
•
•
•

2 llesques de pa moreno
20 mil·lilitres d’oli d’oliva
1 tomàtiga de ramellet (de penjar)
40 grams de formatge de Maó
Fonoll marí
Olives trencades o pansides
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ÓSCAR MARTÍNEZ

ALIMENT DE PROXIMITAT: ESPINACS
Els espinacs són una verdura anual de fulles comestibles, més o menys grosses i de
color verd molt obscur, que es consumeixen tant crues com cuinades. Encara que
alguns autors afirmen que procedeixen del sud-oest asiàtic, varen ser els àrabs qui
durant el segle XI varen introduir els espinacs per primera vegada a Espanya, i més tard
va arribar a Amèrica. Nutricionalment, els espinacs estan composts principalment per
aigua, no obstant això, són rics en fibra i aporten vitamines i minerals. Així, són una font
de potassi, ferro, magnesi, manganès, vitamines E i riboflavina, i rics en vitamines A, C
i K i àcid fòlic. A més, els espinacs contenen una gran varietat de substàncies actives,
com composts fenòlics i carotenoides com la luteïna i la zeaxantina.
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11 Coca de

verdura
ELABORACIÓ:
Per a la pasta, mesclam l’aigua,
una mica de sal i oli i hi afegim farina
progressivament fins a obtenir una
pasta elàstica. La deixam reposar 45
minuts. L’estiram amb l’ajuda d’un aprimador sobre una placa amb paper, en
punxam la superfície amb una forqueta
i l’enfornam a 175 °C durant devers 15
minuts.
A continuació, rentam i tallam els espinacs, picam el julivert i rentam i tallam
en mitges llunes els grells. Mesclam la
verdura i la trempam amb una mica de
sal, pebre bord i oli. Col·locam la verdura damunt la base de coca i cobrim
la superfície amb tallades redones de
tomàtiga. L’enfornam a 175 ºC durant
devers 30 minuts.

SUGGERIMENTS:

INGREDIENTS

per a 10 persones
• 2 manats d’espinacs
• 1 manat de ceba tendra o grells
(a Mallorca, un tipus de
ceba tendra)
• ¼ de manat de julivert
• 200 grams de tomàtigues
• 150 mil·lilitres d’oli d’oliva
• Pebre bord tap de cortí
(varietat mallorquina)
• Sal
Per a la pasta
• 500 grams de farina
• 200 mil·lilitres d’aigua
• 100 mil·lilitres d’oli d’oliva
• Sal

Podríem emprar farina de blat de
xeixa, un tipus de farina que fa algunes
dècades era molt habitual a les illes. La
base de coca admet altres mescles de
verdura, com per exemple de trempó
(ensalada mallorquina) o els pebres
torrats, i s’hi poden afegir peixos com
mussola o trossos de sardines arengades (sardines de cub o ràncies).
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MARGA COLL

ALIMENT DE PROXIMITAT: LLORER
Les fulles de llorer varen arribar des d’Àsia Menor a la regió de la Mediterrània i s’han
usat a la cuina des de temps remots. Pertany a la família de les lauràcies, i és un arbre
de grans mides, de fulles perennes i gruixades, molt brillants i de color verd obscur. Té
un aroma agradable encara que faci mesos que les fulles siguin seques. Conté molts
de minerals i de vitamines essencials per a la salut i els components actius volàtils
tenen propietats antisèptiques, antioxidants i digestives. Les fulles fresques són font
de vitamina C i contenen àcid fòlic, molt important en la síntesi d’ADN que contribueix
a prevenir mals en el tub neural en l’infant. També és ric en vitamina A, un antioxidant
natural molt important per a la visió.
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12 Tumbet amb

molls

ELABORACIÓ:
Fregim les patates en oli abundant amb
els alls esclafats. Quan estiguin a punt, les
escorrem, les condimentam amb una mica
de sal i les col·locam en una greixonera
(olla de fang). Enfarinam les albergínies ja
salades i les fregim en el mateix oli que
les patates. Les escorrem i les col·locam
damunt de les patates.
Tallam els pebres en daus i fregim amb
més alls esclafats i llorer. Els escorrem i
els col·locam damunt de les albergínies.
Trituram les tomàtigues i les fregim en la
paella en què hem fregit la resta de verdura, de la qual hem tret tres quartes parts
de l’oli. Hi afegim més llorer i més alls
esclafats. Condimentam amb sal i pebre
bo. Posam damunt de les verdures la salsa
quan sigui ben confitada (deixam passar
un temps suficient, ja que s’ha d’evaporar
tota l’aigua que té la tomàtiga d’estiu).
Ho introduïm tot 5 minuts al forn perquè
tots els gusts s’unifiquin. Enfarinam els
molls, els fregim en oli abundant i procuram que no es desfacin gaire perquè
quedin gustosos.
Servim el tumbet amb el peix damunt.

INGREDIENTS
per a 4 persones

• 4 molls mitjans
• 4 patates tallades en
forma redona
• 2 albergínies tallades redones
• 2 pebres tendres
• 4 tomàtigues madures
• 1 cabeça d’alls
• Llorer
• Oli d’oliva
• Farina
• Sal
• Pebre bo

SUGGERIMENTS:
El tumbet també admet altres verdures
d’estiu com el carabassó i els pebres
vermells. Es pot filetejar el peix i llevar-li
l’espina perquè la cocció sigui més ràpida
i la recepta sigui més fàcil de menjar. A
l’hora de servir, es pot untar el plat amb
una cullerada de pasta d’olives negra i
col·locam el tumbet amb el peix damunt
devora unes fulles de llorer i unes gotes
d’oli d’all i julivert.
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MARIA SOLIVELLAS

ALIMENT DE PROXIMITAT: PEBRE
Existeixen pebres de formes, mides i colors diversos: verd llarg, cerós o blanc mallorquí,
quadrat de paret gruixada i colors diversos, petits, coents, etc.
La planta és originària d’Amèrica i va arribar a Europa a través dels indígenes americans, que coneixien el fruit amb el nom de xili. La introducció del pebre a Europa va
suposar un avenç important en els costums culinaris pel fet que s’emprava com a
complement d’una espècie molt apreciada en aquesta època: el pebre bo, a la qual va
arribar a substituir de vegades. Precisament, el gust coent, que recorda a aquesta altra
espècia tan preuada llavors, va ser el que li va atribuir el nom de pebre. Les varietats
de pebres grossos, suaus i poc coents que es consumeixen actualment es varen aconseguir a principi del segle XX gràcies als cultius intensius i es classifiquen en dos grans
grups segons el gust: dolços i coents.
El pebre és baix en energia, ja que té com a component principal l’aigua, a més, és ric
en fibra i vitamina C, i aporta altres vitamines com la A i la B6.
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13 Calamars

farcits d’espinacs
i picornells en
salsa de pebres
torrats
ELABORACIÓ:

Untam els pebres amb oli i els enfornam
a 200 °C al voltant de 30 minuts i els giram
quan ja s’hagin torrat d’un costat.
Mentrestant, rentam els calamars, en
netejam l’interior i en retiram la ploma. Separam el cap, els tentacles i les aletes i el
tallam tot en trossos molt petits. Reservam
el tub de calamar.
Tallam la ceba en daus petits i la sofregim
en una paella amb un parell de cullerades
d’oli. Quan estigui daurada, hi afegim les
parts del calamar picades i salpebrades, i
quan hagin tret l’aigua, hi afegim els pinyons, l’all i els picornells nets i esbocinats.
Ho posam a coure a foc molt fort fins que
treguin l’aigua. Hi afegim els espinacs
nets, secs i esbocinats i els saltam fins que
treguin també l’aigua. Treim la mescla amb
una giradora, n’escorrem tot el suc i el
posam a una olla.
Farcim els calamars amb la mescla de
verdura i pinyons i els cloem amb un escuradents. Els marcam en una paella amb
un poc d’oli calent, fins que quedin daurats
per tots els costats.
Posam al foc l’olla amb el suc del farciment juntament amb el vi blanc i quan
arribi a ebullició, hi posam els calamars i els
posam a coure a foc lent durant devers 15
minuts. S’ha de controlar que no s’evapori
el líquid i, si és necessari, hi afegirem un
poquet d’aigua.
Pelam els pebres torrats i els llevam les

INGREDIENTS
per a 4 persones

• 8 calamars de potera d’uns
150 grams cada un
• 1 ceba grossa
• 1 manat d’espinacs
• 4 pebres vermells per torrar
• 150 grams de bolets,
en aquest cas picornells
• 50 grams de pinyons
• 100 mil·lilitres de vi blanc
• 2 grans d’alls
• Sal i pebre bo
• Oli d’oliva

llavors. En un recipient, els trituram amb
un gra d’alls i 100 mil·lilitres d’oli d’oliva,
fins que quedi molt fi i, si és possible, ho
passam pel colador xinès perquè la salsa
quedi homogènia.
Servim els calamars amb un poc de salsa
de pebres torrats.

SUGGERIMENTS:
Tradicionalment, el calamar es farcia
amb un saltat de garrons del calamar, juntament amb una picada de carn magra de
porc, galleta picada, pinyons, ou i herbes
aromàtiques i espècies.
Els calamars de més qualitat són els
capturats mitjançant la tècnica de potera,
que a més és un art de pesca sostenible.
Sempre que sigui possible, es recomana
usar calamars capturats d’aquesta manera
i a l’entorn marítim de les illes. Els picornells es poden substituir per qualsevol altre
bolet de temporada.
Pel que fa als pebres, en comptes de
torrar-los a casa, es podria usar una bona
conserva de pebres torrats i donar-los un
toc final amb l’adob.
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RAFEL PERELLÓ

ALIMENT DE PROXIMITAT: LA CEBA
La ceba pertany al gènere Allium, i encara que no se’n coneix l’origen amb exactitud, hi
ha certesa que les cebes eren molt valorades pels egipcis, igual que l’all i el porro. En
l’època dels grecs, egipcis i romans eren molt consumides, especialment pels soldats,
per la creença que augmentava la força i el vigor. Va ser la civilització romana que va
introduir la ceba a la resta de països de la conca de la Mediterrània.
Nutricionalment té una aportació calòrica escassa pel gran contingut en aigua (90 %)
i és rica en fibra. Les substàncies bioactives que té —tals com els flavonoides, entre
els quals destaca la quercetina, i els composts ensofrats, com els tiosulfinats—, a
més d’aportar-li les característiques sensorials pròpies, són responsables de beneficis
potencials per a la salut. Pareix que les dietes riques en aquests composts podrien
reduir el risc de patir algunes malalties cròniques, encara són necessaris més estudis
per poder establir la relació causa-efecte. Per altra banda, encara que se li atribueixen
propietats antiasmàtiques o de millora de la tos, aquests efectes no han estat provats
amb estudis ben dissenyats en humans.
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14 Conill

amb ceba
ELABORACIÓ:
Tallam el conill en bocins no gaire petits. L’ofegam en una greixonera o una
olla, juntament amb els alls i el llorer, i
una vegada que tenguin color, hi afegim
mig tassó de vi blanc i el deixam evaporar,
per després afegir-hi la ceba tallada en
juliana i el pebre bord. Ho tapam i ho
deixam cuinar a foc moderat. A mitjan
cocció, hi afegim un pebre coent petit i
la tomàtiga de ramellet ratllada i baixam
el foc fins que la carn sigui tendra i se
separi fàcilment de l’os. Si és necessari,
hi afegim un poc d’aigua per facilitar-ne
la cocció.

INGREDIENTES
per a 4 persones

• 1 conill mitjà
• 1 quilo de ceba
• 200 grams de tomàtiga de
ramellet (de penjar)
• 3 grans d’all
• 1 pebre coent
• 1 fulla de llorer
• Pebre bord
• Vi olorós
• Oli d’oliva
• Sal
• Pebre bo

SUGGERIMENTS:
El fetge es pot sofregir a part juntament amb un tros de pa blanc banyat
amb llet, la tomàtiga de ramellet, orenga
i un all picat per afegir a mitjan cocció.
Pel fet que les costelles i els lloms
són parts molt magres i poden tornar
seques, es recomana ofegar-les amb la
resta del conill, però treure-les abans de
la incorporació de la ceba, per tornar a
incorporar-les al final de la cocció.
Si es té l’opció, es pot demanar al
carnisser que desossi i piqui la carn de
les cames de darrere. Es pot trempar
amb un poc de sal i pebre bo i formar-ne
pilotes que es poden cuinar amb la resta
d’ingredients i parts del conill, així el plat
serà més atractiu per als més petits.
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JOAN MARC

ALIMENT DE PROXIMITAT: SAL
La sal comuna o sal de taula és un compost de 60 % clor i 40 % sodi i és incolora o
grisenca en l’estat natural. La sal marina és la més usada per al consum humà. La sal
és indispensable per a la vida, però també pot ser molt perjudicial per a la salut si es
consumeix en excés, com ocorre actualment, quan la dieta espanyola conté gairebé el
doble de sal de la recomanada. No obstant això, al contrari del que podria parèixer, la
seva font en la dieta no és la sal afegida als aliments que consumim, sinó el consum
alt d’aliments processats que contenen sal entre els ingredients. A les Illes Balears,
la riquesa de les salines adquireix l’exponent principal el Parc Natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera, on s’obtenen de manera significativa les traces de més de 20
minerals i oligoelements derivats de l’aigua marina ja purificada per les praderies de
posidònia que envolten l’illa. També destaquen les altres salines d’Eivissa i Es Trenc.
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15 Ensalada pagesa

de Formentera
ELABORACIÓ:

Cuinam les patates i torram el pebre
vermell, tallam les primeres en forma
de daus i els pebres en llenques una
vegada s’hagin pelat. Ho posam tot en
una plàtera en què s’afegeix la tomàtiga
i la ceba a grillons, juntament amb el pa
tallat en forma de daus. Es trempa tot
amb oli d’oliva, una mica de sal i es remena. Damunt la mescla, es col·loquen
els brins de peix sec.

SUGGERIMENTS:

INGREDIENTS
per a 4 persones

• 5 tomàtigues mitjanes madures
• 2 patates mitjanes
• 100 grams de peix
sec de Formentera
• 1 pebre vermell gros
• 1 pebre verd
• ½ ceba mitjana
• 2 llesques de pa moreno
• 50 mil·lilitres d’oli d’oliva
• Sal

Es poden afegir altres hortalisses de
temporada, així com olives trencades o
pansides. Pot ser pa de blat de xeixa,
moreno o un altre que ens hagi sobrat
del dia anterior. Admet herbes aromàtiques com l’alfabeguera, la farigola i
l’orenga. Es poden torrar més pebres i
els guardam per a altres receptes.
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PAU NAVARRO

ALIMENT DE PROXIMITAT: ARRÒS
L’arròs és el fruit en gra de la planta de l’arròs, Oryza sativa, herbàcia anual de la família
de les gramínies. Es cultiva àmpliament a tot el món, a regions pantanoses de clima
temperat o càlid i humit, i se sap que es cultiva i es consumeix a la Xina des de fa més
de 5000 anys. No se sap l’època en què es va introduir a Espanya, encara que els
musulmans el cultivaren amb èxit durant el temps de l’ocupació de la península Ibèrica.
L’arròs és, juntament amb el blat, un dels cereals més consumits en el món. Existeixen
més de dues mil varietats d’arròs, però en el nostre país es cultiven principalment el
blanc de gra llarg, reconegut en el mercat internacional per la qualitat altíssima que té,
el blanc de gra mitjà, que és un gra més curt i més gruixat que l’anterior i amb una textura suau i tendra quan es cuina, i el més característic, que és l’arròs bomba, entre els
quals destaquen el bombeta i pobler que es cultiva a l’albufera de Mallorca. També es
cultiven els del tipus blanc de gra curt i l’integral, molt valorat en la varietat de gra mitjà
o llarg, més obscur que els refinats i l’únic que conserva part del salvat de la closca, per
la qual cosa requereix una cocció més lenta i prolongada. Les varietats integrals tenen
una textura masticable i un gust semblant a la nou, i la seva importància creix dia a dia
pel valor nutricional elevat que té gràcies a l’aportació de fibra, vitamines i minerals que
presenta el salvat i el germen.
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16 Arròs de

molls i safrà
ELABORACIÓ:
Feim net els molls i amb l’ajuda d’un
ganivet fi i unes pinces, llevam l’espina central i les de les ventresques.
N’apartam els fetgets. Feim neta la
morralla i sofregim a una olla juntament
amb les espines i els caps per fer un
brou curt. Ho posam a coure 20 minuts.
Ho passam per un colador fi i en reservam el pollastre.
Pelam i tallam en daus petits les
cebes, afegim un poc d’oli d’oliva a una
paella i ho sofregim a foc mitjà-alt. Ho
remenam durant 15 minuts amb l’objectiu de torrar bé la ceba sense que es
cremi. Ratllam la tomàtiga de ramellet i
l’afegim al sofregit, ho posam a coure a
foc mitjà durant 5 minuts i ho reservam
fora del foc.
Posam una greixonera a foc mitjà-suau i, quan sigui calenta, hi afegim
l’arròs juntament amb un raig prim d’oli
d’oliva verge. Ho torram molt lleugerament fins que es desprèn una olor subtil
de fruita seca.
Hi afegim llavors el sofregit i el safrà,
sofregim el conjunt i el banyam amb el
brou de peix de roca.
Feim agafar el primer bull a foc
fort i una vegada que comenci a bullir, abaixam a foc mitjà. L’arròs s’ha
d’apartar al cap de 18 minuts a partir
que comença a bullir. Mentrestant,
saltam els fetges dels molls i els picam
en un morter juntament amb un all i una
culleradeta de fonoll fresc, ho banyam
amb una culleradeta de brou i hi afegim
l’arròs 5 minuts abans de llevar-lo del
foc. Immediatament, depositam les supremes dels molls damunt de l’arròs i

INGREDIENTS
per a 4 persones

• 4 molls mitjans
• 150 grams de peix
de roca (morralla)
• 280 grams d’arròs bombeta
• 2 cebes
• 1 tomàtiga de ramellet (de penjar)
• Oli d’oliva

deixam que s’acabin de coure amb la
calor residual.
És aconsellable no remenar constantment l’arròs, ja que d’aquesta manera
evitam que els grans delicats es facin
malbé.

SUGGERIMENTS:
Podem demanar a la peixateria que
llevin l’espina als molls.
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ESCOLA D’HOTELERIA DE LA UIB

ALIMENT DE PROXIMITAT: ALBERGÍNIA
L’albergínia és el fruit de la planta Solanum melongena, que pertany a la família de les
solanàcies, en la qual també es troben la tomàtiga, el pebre i la patata. Són nombrosos
els documents escrits que ubiquen l’origen d’aquesta hortalissa a l’Índia, on es cultiva
des de temps ancestrals. El nom podria venir del persa badindjan, que després passaria a l’àrab. Entre les varietats autòctones de les Illes Balears, destaca l’albergínia
menorquina, de popa molt blanca i pell morada, gairebé negra, que sobresurt entre les
altres varietats perquè no amarga i tampoc no absorbeix tant l’oli quan es fregeix, en
ser menys esponjosa. Només la trobam en els mercats a l’estiu. A Mallorca també existeixen altres varietats autòctones molt gustoses i gens amargues; una de color morada,
de tonalitat púrpura clara i amb molt poques llavors i que es conserva poc temps, i una
altra morada amb retxes blanquinoses. L’albergínia és una hortalissa baixa en calories
i una font natural de fibra dietètica. A més, presenta una gran varietat de fotoquímics
que són responsables del color i del gust amarg lleuger.
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17 Magrana

d’albergínia
ELABORACIÓ:
Pelam les albergínies i les posam en
remull en aigua i sal. Les escorrem, les
fregim en oli d’oliva i les eixugam en
paper absorbent. Trituram les albergínies
fregides amb els ous i la llet. Salpebram
i ho col·locam tot en un motle tipus
púding.
Ho posam a coure al bany maria al
forn a 170 °C.
Les deixam refredar, és millor consumir-les l’endemà.

INGREDIENTS
per a 4 persones
•
•
•
•
•

1 quilo d’albergínies
4 ous
¼ de litre de llet
Oli d’oliva
Sal i pebre bo

SUGGERIMENTS:
Servim amb una salsa freda de tomàtiga fregida i acompanyada de torrades
de pa.
El motle pot untar-se amb oli i galleta
picada, hi afegim la mescla i l’enfornam
sense ser necessari fer-ho al bany maria.
La mescla admet altres verdures,
com pebres torrats, sofregit de tomàtiga, julivert, etc. Algunes variacions de
la recepta també duen uns trossets de
sobrassada a la mescla.
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ÓSCAR MARTÍNEZ

ALIMENT DE PROXIMITAT: FONOLL MARÍ
El Crithmum maritimum o fonoll marí és una espècie protegida a les Illes Balears des
del 2005. Per les qualitats culinàries, el consum s’ha estès més enllà de les illes,
especialment a Alemanya, on la descriuen com l’«herba màgica de Mallorca» i l’utilitzen
per acompanyar ensalades. Se serveix en vinagreta com un aperitiu o com un acompanyament del pa amb oli o del trempó. Al Regne Unit, on també és un menjar preuat, se
serveix bullit amb un poc de salsa maionesa. Les fulles més curtes i gruixades són les
gustoses, perquè tenen més popa. És una planta delicada, per la qual cosa el procés de
neteja i conservació es fa de manera manual, fet que li aporta més valor. S’ha de deixar
la planta durant un mes en aigua i sal, abans d’envasar-la en vinagre de vi. Així pot
aguantar fins a tres anys, però és millor si es consumeix durant el primer any, perquè
l’àcid del vinagre pot alterar l’aspecte de les fulles. Els navegants d’altres temps duien
aquesta planta en les llargues travessies, en adob amb sal i vinagre, possiblement pel
contingut en vitamina C, per prevenir l’escorbut.
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18 Trempó amb

ciurons
ELABORACIÓ:

Rentam l’hortalissa, la tallam en daus
petits i la mesclam amb els ciurons
prèviament colats i aclarits amb aigua
corrent. Els preparam amb una mica de
sal, una bona quantitat d’oli, vinagre i
pebre bord. Acompanyam el trempó
amb les olives i el fonoll marí.

SUGGERIMENTS:
Els ciurons secs s’han de rentar i
remullar en aigua calenta entre 6 i 8
hores, després, els colam i bullim fins
que siguin ben tendres. Per reduir el
temps es poden coure a una olla de
pressió i una vegada fet, es refreden i
els colam. Aquest plat pot dur un altre
tipus de llegums com, per exemple,
mongetes blanques, i s’hi pot incloure
també peix en conserva com tonyina o
cavalla, o fins i tot ou bullit.

INGREDIENTS
per a 4 persones
•
•
•
•
•
•

400 grams de ciurons bullits
2 tomàtigues grosses
1 pebre tendre
1 ceba blanca petita
Oli d’oliva
Pebre bord tap de cortí
(varietat mallorquina)
• Fonoll marí en vinagre
• Olives pansides
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CATI PIERAS

ALIMENT DE PROXIMITAT: AMETLA
La fruita seca i les llavors es consumeixen des de fa milers d’anys i varen representar un
aliment bàsic per als pobles caçadors i recol·lectors que varen contribuir a la difusió per
tota la geografia mediterrània. Els més característics de la dieta mediterrània són les
avellanes, els pinyons, les ametles i les nous. Ametla de Mallorca, ametla mallorquina
són els noms pels quals es coneix el fruit de l’ametler (Prunus amygdalus) tradicional de
l’illa de Mallorca destinat al consum humà. Existeixen gran quantitat de referències bibliogràfiques al llarg de la història que donen fe de la importància del cultiu de l’ametler
a Mallorca, per exemple, a Die Balearen (1869) de l’arxiduc Lluís Salvador. Existeixen
moltes referències històriques que al·ludeixen a les aplicacions culinàries que té i que
posen de manifest la influència que ha tengut en la cultura gastronòmica de la zona.
Aquestes referències comencen durant el segle XIV, continuen actualment i deixen clar
que l’ametla és un ingredient fonamental en preparacions culinàries tradicionals. Les
ametles originàries de Mallorca destaquen per les característiques fisicoquímiques i
organolèptiques diferenciades, que venen determinades per les condicions climàtiques
i l’entorn geogràfic de l’illa. Les ametles són un aliment de gran interès des del punt
de vista nutricional, ja que són riques en greixos cardiosaludables, fibra i vitamina E i, a
més, aporten proteïnes, magnesi i fòsfor.
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19 Gató

d'ametla
ELABORACIÓ:
Separam els vermells de les clares.
Hem de batre els vermells dels ous
amb el sucre fins a triplicar-ne el volum
i aconseguir una textura homogènia.
Incorporam a aquesta massa les clares
gairebé a punt de neu i l’empolvoram
amb la farina d’ametla. Ho mesclam
suaument.
Ho posam a coure al forn a 170 °C175 °C aproximadament durant 30
minuts.

INGREDIENTS
per a 6 racions

• 200 grams d’ametles triturades
(farina d’ametla)
• 175 grams de sucre
• 7 ous
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ANTONI PINYA

ALIMENT DE PROXIMITAT: ALL
L'All pertany a la família de les liliàcies i al gènere Allium, al qual pertanyen també les
cebes, la ceba tendra, el cibulet i el porro. Moltes de les espècies formen bulbs i totes
aquestes són riques en olis essencials, sulfurats i molt volàtils, que els aporten les característiques sensorials típiques, en especial el coent. De fet, el terme llatí allium, prové
d’una paraula d’origen cèltic, que significava ardent (encès). L’all i les propietats que
té, no només com a condiment, sinó també com a medicament, varen ser conegudes
ja pels antics egipcis, hebreus, grecs i romans, és a dir, per les diverses civilitzacions
que varen néixer al voltant de la conca mediterrània, a on havia arribat procedent d’Àsia
central. En els mercats, actualment, podem distingir varietats distintes: l’all blanc comú,
el rosat morat i l’all tendre. Els alls que es planten quan comença l’hivern se solen collir
vuit mesos més tard, és a dir, en ple estiu. Els alls plantats durant la primavera, al contrari, requereixen només quatre o quatre mesos i mig per la recol·lecció. Una vegada
secs, l’all presenta una gran resistència i es conserva perfectament durant mesos.
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20 Espinacs amb

pinyons
i panses
ELABORACIÓ:

Tallam molt prims els grells o cebes
tendres i els alls i els ofegam a una olla
amb oli d’oliva juntament amb els pinyons
i les panses. Hi afegim les fines herbes
i el pebre bord. Hi abocam el brou, que
pot ser vegetal i d’au, i el deixam coure
uns quants minuts. Ho salpebram. Hi incorporam els espinacs nets i trossejats.
Tapam l’olla i ho deixam coure entre tres
i quatre minuts procurant remoure de
tant en tant perquè la cocció entre els
espinacs sigui regular.
Retiram l’olla del foc i ho servim.

SUGGERIMENTS:

INGREDIENTS
per a 4 persons
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

3 manats d’espinacs
2 manats de cebes tendres o grells
2 grans d’all
1 cullerada d’herbes aromàtiques
fresques (moraduix, fonoll,
farigola, orenga)
30 grams de pinyons
50 grams de panses
1 tassó de brou
½ tassonet d’oli d’oliva
1 culleradeta de pebre bord
Sal i pebre blanc mòlt

Es podria fer una variant de la recepta
si se substitueix el pebre bord per uns
trossets de sobrassada o s’hi afegeix
uns daus de ventresca en el sofregit.
Evitam encalentir aquest plat, ja que la
textura i el color dels espinacs canvien
considerablement. Aquests espinacs
són ideals per acompanyar ous bullits o
truites franceses.
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ESCOLA D’HOTELERIA DE LA UIB

ALIMENT DE PROXIMITAT: MONGETA
Les mongetes tendres pertanyen a la família de les lleguminoses. És una planta anual,
herbàcia i de morfologia molt variada. Les seves beines immadures amb grans incipients són molt apreciades en la gastronomia popular de l’àrea mediterrània. Les
varietats més consumides són les planes i les redones o fines; el seu color característic
és el verd, encara que n’hi ha varietats lleugerament púrpures. Pareix que procedeixen
d’Amèrica Central, tot i que podrien tenir l’origen també a l’Àsia, ja que algunes varietats es podrien haver conegut ja a Grècia i a Roma clàssiques. No obstant això, el
consum a Europa es podria deure als viatges dels espanyols que venien de les Amèriques. Des del punt de vista nutricional, les mongetes verdes són baixes en calories,
aporten fibra i vitamina C i són riques en àcid fòlic i vitamina K.
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21 Escudella fresca

amb mongetes de
confit
ELABORACIÓ:
Tallam els grells i el porro el més
prim possible. Ratllam les tomàtigues.
Sofregim el porro i els grells amb l’oli
d’oliva. Hi incorporam la tomàtiga ratllada i confitam aquest sofregit. Hi
afegim més o menys 2,5 litres d’aigua
i hi incorporam la gallina i l’os de canya.
La deixam bullir 30 minuts a foc alegre.
Hi afegim les mongetes fresques, la
carabassa, la pastanaga i el nap tallat
en daus no gaire grossos. Ha de bullir
15 minuts més i hi incorporam la patata
pelada i tallada a grillons i les mongetes
verdes esbocinades. Ho deixam bullir tot
fins que el conjunt absorbeixi el brou.
Picam l’alfabeguera, el julivert i el moraduix amb el ganivet i els afegim a l’olla
abans de fer el darrer bull. Salpebram
per rectificar-ne el gust i ho deixam reposar uns quants minuts abans de servir.

INGREDIENTS
per a 4 persons

• 350 grams de mongetes
pintes fresques o de confit
• 4 cebes tendres o grells
• 1 pastanaga
• 1 nap blanc
• 1 porro blanc
• 2 tomàtigues de ramellet (de penjar)
• 1 patata mitjana
• 1 tros de carabassa
• 100 grams de mongeta
tendra ampla
• 1 tros d’os de canya de boví
• ¼ de gallina
• Alfabeguera, moraduix i julivert
• Sal i pebre bo
• Oli d’oliva

SUGGERIMENTS:
Podem incorporar al brou un poc de
costella baixa de porc per donar-li més
gust, però també podem eliminar la
carn i afegir-hi el brou d’au o verdura,
en comptes d’aigua. Aquesta recepta
admet altres verdures de temporada,
com espinacs o col, així com altres tipus
de mongetes fresques. Encara que la
textura i el temps de cocció dels llegums
frescs són diferents dels llegums secs,
la recepta també es pot fer amb ciurons,
llenties o mongetes seques.
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MARGA COLL

ALIMENT DE PROXIMITAT: HERBES AROMÀTIQUES
La terra balear és una mostra esplèndida de gusts, de colors, de textures i d’olors
en què existeix una gran varietat de plantes aromàtiques i medicinals, moltes de les
quals endèmiques. Aromàtiques és el nom que reben algunes plantes que desprenen
olis essencials emmagatzemats en les fulles quan es freguen o s’encalenteixen. Entre
els milers d’espècies destaca l’estepa joana, una de les plantes emblemàtiques de
les Illes Balears, un bell arbust endèmic freqüent a la serra de Tramuntana i menys
freqüent a les altres illes. El romaní (Rosmarinus officinalis) és afrodisíac i aromàtic,
una de les plantes mediterrànies més conegudes per la tradició que té com a planta
culinària i medicinal. Pot florir tot l’any, però en la naturalesa sol tenir una floració
de tardor i una altra a principi de la primavera. Té molts usos populars: estimulant
circulatori, antireumàtic, antiflogístic, antisèptic, expectorant, anticatarral, estimulant,
desintoxicant, contra l’alopècia, digestiu, analgèsic, demulcent, antipletòric, emol·lient,
etc. En farmàcia s’utilitza en afeccions hepàtiques i biliars, en l’amenorrea, en les
dispèpsies per atonia gastrointestinal, contra la gota i contra el reumatisme. Així mateix, s’empra com hipocolesterolemiant i contra l’astènia. Per part seva, la farigola de
Mallorca (Thymus richardii) és una espècie aromàtica protegida pel Govern Balear que
arrela en els clivells de penya-segats ombrívols. Per altra banda, el Thymus vulgaris
(farigola) és una planta comestible i medicinal que es caracteritza per créixer en mates
petites i ser molt aromàtica. Té les flors rosades i estan disperses per tota la planta.
A Eivissa, que és on viu aquesta espècie, la trobam a farigolars i savinars i coincideix
amb altres espècies aromàtiques paregudes. Floreix a la primavera i la seva essència li
confereix propietats tonificants, estimulants de l’apetit, espasmolítiques, antisèptiques,
expectorants i antifúngiques. Els àcids fenòlics reforcen l’acció antisèptica. La farigola
s’ha emprat contra la tos ferina, les inflamacions cròniques dels bronquis, l’asma, el
dolor d’estómac, els trastorns digestius i la diarrea. S’ha arribat a utilitzar fins i tot com
a repel·lent de moscards.
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22 Llampuga amb

sofregit de
pebres vermells
torrats
ELABORACIÓ:
En oli d’oliva i a foc lent, fins que siguin
blanes, fregim les patates juntament
amb un parell d’alls esclafats. Les escorrem i les col·locam a una palangana
de forn. A una olla a part, sofregim en
oli d’oliva dos alls laminats. Quan siguin
daurats, hi afegim la ceba i ho condimentam amb sal. Hi afegim les herbes
aromàtiques i la tomàtiga quan la ceba
estigui escalfada. Ho condimentam i hi
afegim el pebre vermell. Posam a coure
el sofregit fins que estigui ben confitat.
Col·locam els trossos de llampuga
condimentada sobre el llit de patates.
Ho posam a coure al forn preencalentit
a 200 °C entre 5 i 8 minuts. Cobrim el
peix amb el sofregit i el posam a coure
5 minuts més. Ho servim i decoram amb
uns pinyons torrats i un brot de romaní.

INGREDIENTS
per a 4 persones

• 4 trossos de llampuga de
devers 150 grams
• ½ quilo de pebres vermells
torrats pelats
• 4 alls
• 1 ceba picada
• 8 tomàtigues de ramellet
(de penjar) ratllades
• 4 patates pelades i tallades
en làmines
• Pebre bord
• Pinyons torrats
• Herbes aromàtiques (llorer,
farigola, romaní, orenga, etc.)
• Oli d’oliva
• Sal
• Pebre bo

SUGGERIMENTS:
Es pot llevar l’espina i filetejar el peix
perquè la cocció sigui més ràpida. A
l’hora de servir, i per donar un toc diferent a la presentació, es pot untar el
plat amb una cullerada de pasta d’oliva
negra i hi col·locam el peix damunt.
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ÓSCAR MARTÍNEZ

ALIMENT DE PROXIMITAT: PEIX
El peix i el marisc són els aliments més antics consumits per l’home. Juntament amb la
caça, cobriren les necessitats proteiques de l’home primitiu abans que aprengués a domesticar animals i cultivar cereals i hortalissa. Es consumia fresc a les zones costaneres
de mars i llacs i a rieres fluvials fins que es perfeccionaren les tècniques de conservació, que inicialment varen ser la salaó i el dessecat, i que actualment consisteixen
principalment en l’ús del fred per refrigerar o congelar. Una mostra de peix dessecat i
que actualment es consumeix a les illes és el peix sec de Formentera.
Per terme mitjà, cada balear consumeix anualment devers 20 kg de peix. A les Illes Balears és espectacular la varietat i la riquesa culinària present només a base de peix propi
de l’aigua que envolta les illes, entre els quals: sardina, moll de fang, alatxa, caramel,
sorell, serviola, sípia, calamar, bonítol, corball, raor, déntol, mer, moll de roca, lluç, rap,
cap-roig, pàguera, cigala, llagosta, llúcera, gallineta, goràs, gall i rajada, i també són
habituals l’emperador i la tonyina.
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23 Bullit de peix
ELABORACIÓ:
Netejam i esbocinam el peix en
trossos més o menys grossos. A una
olla de fang o metàl·lica amb oli, dauram
l’all i hi afegim la ceba juntament amb
el safrà. Quan estigui reescalfada, hi
afegim la tomàtiga i el pebre bord. Hi
agregam el vi i ho deixam a foc viu fins
que s’evapori.
Afegim al sofregit les patates pelades
i tallades a trossos grossos, li feim un
parell de voltes i cobrim amb aigua.
Ho posam a coure devers 5 minuts i hi
afegim el peix. Ho bullim a foc moderat
devers 15 minuts sense remoure massa
perquè no es facin malbé les patates ni
el peix. Una vegada hagi transcorregut
el temps, ho retiram del foc. Servim el
peix bullit juntament amb les patates, tot
regat amb un bon raig d’oli d’oliva.

INGREDIENTS
per a 4 persones

• 800 grams de peix de roca
(cap-roig, aranya, gall, rap, etc.)
• 2 patates mitjanes
• 1 ceba
• 1 tomàtiga
• 2 alls
• 5 o 6 brins de safrà
• 150 mil·lilitres de vi blanc
• Julivert
• Oli d’oliva
• Sal

SUGGERIMENTS:
És habitual servir primer un plat de
sopa de pasta o de pa amb el brou de
peix. El peix i les patates també poden
acompanyar-se amb una culleradeta
d’allioli prèviament diluïda en un poc de
brou. El brou també es pot utilitzar com
a base per fer un arròs sec o brouós amb
arròs bombeta de Sa Pobla juntament
amb un sofregit de ceba, tomàtiga, sípia
i gamba vermella de Sóller.
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MARIA SOLIVELLAS

ALIMENT DE PROXIMITAT: FARINA
La farina és la pols fina que s’obté del cereal mòlt i altres aliments de diversos cereals,
com sègol, civada, blat de moro o avena; no obstant això, la més habitual en el nostre
entorn és la procedent del blat. La farina de blat és panificable, ja que conté gluten,
proteïna que la fa apta per formar masses que donen lloc a pa, pastes i altres aliments
de rebosteria. Quan li afegim aigua, el gluten fa possible la formació d’una massa
consistent a la qual se li pot donar la forma desitjada i serveix de base per a l’elaboració
d’una varietat àmplia d’aliments. Existeixen farines blanes, procedents de la varietat
de blat blan, i farines dures, procedents del blat dur. Les pastes alimentàries, com els
fideus, macarrons i altres pastes per sopes, es fan de blat dur.
Els romans cultivaren a les illes la varietat de blat de xeixa, per ventura sorpresos que
el clima fos favorable per als blats panificables. Els aliments fets amb farina de blat
de xeixa tenen un gust molt característic i contenen menys gluten que altres fets amb
farines de blat corrents.
Encara es conserven topònims illencs com Formentor o Formentera (en llatí la paraula
frumento significa blat). La farina de xeixa es menciona a contes, poesies i llegendes
del folklore de les illes, prova del fervor popular que ha rebut al llarg de la història
alimentària mediterrània.
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24 Coca de pebres

torrats i llampuga
ELABORACIÓ:
Col·locam a una palangana de forn els
pebres sencers i nets, els ruixam amb oli
i els enfornam a 175 °C durant 20 minuts aproximadament, els giram a mitjan
cocció. Una vegada s’hagin torrat i quan
estiguin tebis, els feim net i els llevam la
pell i les llavors i els tallam longitudinalment
en llenques primes. Els trempam amb una
mica de sal, oli d’oliva i all laminat.
Mentre es torren els pebres, mesclam a
un bol l’aigua un poc tèbia, l’oli, el llevat i un
pessic de sal. Hi agregam a poc a poc la farina fins fer una massa compacta i elàstica i
que no s’aferri a les parets del bol. La tapam
amb un pedaç i la deixam reposar mitja hora a
un lloc càlid fins que la massa fermenti i pugi.
El temps depèn de la temperatura ambient.
Filetejam la llampuga i n’eliminam la pell i
les espines. La tallam en daus d’un centímetre
aproximadament i la reservam a la gelera. A un
bol, mesclam el suc de mitja llimona o llima,
un poquet de ratlladura de la pell, la sal, el
pebre blanc acabada de moldre, el fonoll picat
i l’oli d’oliva per posar-hi al final els daus de
llampuga. Ho mesclam tot bé. Tapam el bol
amb paper de plàstic transparent i el deixam
reposar a la gelera devers 10 minuts.
Per muntar les coques, feim una bolleta
de massa de devers 70 grams per cada
una i amb un aprimador de massa l’estiram
i la posam damunt una palangana de forn.
Aquesta massa és molt elàstica i té el greix
suficient perquè no s’aferri, així que no és
necessari untar la palangana ni enfarinar la
superfície on s’estiri. Una vegada estigui la
massa col·locada, la cobrim amb els pebres
torrats i l’enfornam a 180 °C durant uns 5 minuts, després, col·locam la llampuga damunt
dels pebres i l’enfornam entre 5 i 8 minuts
més. La massa ha de ser daurada i cruixent.

INGREDIENTS
per a 4 persons

• 350 grams de pebres
vermells torrats
• 200 grams de llampuga
• 200 grams de farina semi integral
• 75 mil·lilitres d’aigua
• 70 mil·lilitres d’oli d’oliva
• 5 grams de llevat de pa fresc
• 1 gra d’all
• 2 branques de fonoll
• ½ llimona
• Sal
• Pebre blanc

SUGGERIMENTS:
La llampuga marinada es pot posar
crua una vegada la coca s’hagi enfornat,
però si triam aquesta versió, és molt important congelar prèviament els filets de
llampuga almanco 48 hores a –18 °C, per
després marinar segons el procés descrit.
Per altra part, tot i que el peix es pot filetejar a la peixateria, es recomana fer-ho
a casa, és molt fàcil. A més de treballar
tota la peça de peix, n’aprofitarem molt
més. Així mateix, si s’empra farina de blat
de xeixa per a la massa, recuperarem un
tipus de farina que va ser molt habitual
fa algunes dècades. Quant a la massa,
la mesura de farina és aproximada, és
important afegir-la a poc a poc fins aconseguir una massa elàstica i que no s’aferri.
Aquesta massa pot guardar-se fins a tres
dies tapada amb paper de plàstic transparent a la gelera. La coca admet tantes
variacions com gustos i idees personals;
per exemple, en comptes de pebres, s’hi
poden afegir albergínies, que mariden
molt bé amb la ceba caramel·litzada i uns
granets de magrana una vegada la coca
sigui cuita.
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RAFEL PERELLÓ

ALIMENT DE PROXIMITAT: VINAGRE
Vinum acre o vi agre; el vinagre és un líquid de gust agre que prové de la fermentació
acètica de l’alcohol del vi o de la poma. El vinagre conté una concentració d’àcid acètic
que va del 3 al 5 % i els vinagres naturals, a més, contenen quantitats petites d’àcid
tartàric i àcid cítric.
El primer testimoni escrit de l’ús del vinagre ve de l’Imperi romà. Va ser el gastrònom
Apici, en el llibre De re coquinaria, qui presenta receptes que empren vinagre.
El vinagre és un ingredient que s’usa per trempar plats d’aliments crus com les ensalades, possiblement per la capacitat antisèptica, i és bàsic en els escabetxos, una
tècnica culinària que conserva els aliments i que va ser molt utilitzada en la gastronomia
popular quan no es disposava de refrigeradors domèstics.
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25 Bonítol en

escabetx
ELABORACIÓ:

Feim net el bonítol de pell i espines. A
una olla, ofegam en 20 mil·lilitres d’oli
d’oliva la verdura tallada en juliana juntament amb els alls sencers i la fulla de
llorer. Hi afegim el vinagre i el pebre bo,
ho deixam reduir uns minuts i hi afegim
50 mil·lilitres més d’oli.
Torram el moniato al forn durant 45
minuts a 180 °C, el pelam, el trituram
i rectificam amb sal i oli. En el moment
de servir, marcam lleugerament el bonítol, hi posam una cullerada de puré de
moniato i ho salsem amb l’escabetx i la
verdura.
Important: aquest escabetx no s’usa
per conservar l’aliment perquè les proporcions d’oli i vinagre no són suficients.
Si es vol preservar, la proporció és de
dos d’oli i una de vinagre, a més de les
espècies.

INGREDIENTS
per a 2 persones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 grams de bonítol
100 mil·lilitres de vinagre
1 pastanaga
1 porro
½ ceba
1 moniato vermell
3 grans de pebre bo
3 grans d’all
1 fulla de llorer
Sal
Oli d’oliva

SUGGERIMENTS:
Aquest plat es pot menjar tebi o fred;
si es menja fred, es pot deixar el bonítol
en remull amb l’escabetx dins la gelera
durant un dia, malgrat no estar completament cuit. El bonítol es pot substituir
per altres peixos com cavalla, sorell,
sardines, etc., es pot afegir a l’escabetx
un tassó de vermut negre, un altre tipus
de vi per suavitzar el gust o un tassó
de palo (licor mallorquí), per aportar-hi
contrast. Actualment, la qualitat i la varietat dels vinagres ha canviat molt, així
que es pot jugar amb vinagres diferents,
més suaus o forts, segons el gust del
consumidor.
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JOAN MARC

ALIMENT DE PROXIMITAT: PORRO
Es creu que procedeix de Mesopotàmia, Egipte, Turquia i Israel, on ja es consumia
devers els anys 3000 o 4000 aC. Més endavant va ser cultivat pels romans, qui el
varen introduir a les illes britàniques. A l’edat mitjana, el porro va començar a adquirir
importància perquè el seu consum va contribuir a pal·liar la gana, va ser llavors quan el
seu cultiu es va estendre per tot Europa i des d’allà, a la resta del món. Nutricionalment,
l’aigua és el component majoritari, el que, unit al contingut baix en hidrats de carboni,
el converteix en un aliment d’aportació calòrica escassa. A més, presenta una quantitat
important de fibra i d’algunes vitamines i minerals, entre els quals destaquen potassi,
magnesi, calci i ferro, i és ric en folats, vitamina C i B6. El porro ajuda a disminuir la
pressió arterial i a millorar el funcionament del sistema circulatori. Està especialment
recomanat per a persones hipertenses i es caracteritza per l’acció antioxidant i la quantitat de vitamina C que conté. Ajuda a la formació de glòbuls vermells, glòbuls blancs i
anticossos perquè el sistema immunològic resisteixi les infeccions. La gran quantitat de
fibra que aporta ajuda a regular el trànsit intestinal i el magnesi li atorga un efecte laxant
que prevé l’estrenyiment. Gràcies a l’oli essencial que té, que exerceix una excitació
suau sobre les glàndules gastrointestinals, el porro facilita el procés digestiu, estimula
l’apetit i millora la circulació sanguínia, la pell, els ossos, les dents i els cabells. Sempre
que es tengui en compte el mode de cocció, que haurà de ser preferentment al vapor, a
la planxa, bullit o torrat, es recomana en dietes de control de pes perquè pel contingut
elevat en fibra aporta sensació de sacietat, fet que limita el consum d’altres aliments.
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26 Fideus pagesos
ELABORACIÓ:
Sofregim a una olla baixa, en oli d’oliva
i a foc molt lent, la ceba picada fins que
estigui ben confitada. Si hi afegim una fulla
de llorer, farigola i altres herbes aromàtiques no aniria gens malament en aquest
procés. Finalment, hi afegim tomàtiga de
ramellet ratllada i ho deixam tot sofregir a
foc lent fins que es redueixi.
Hi afegim aigua i, quan comenci a
prendre el bull, hi afegim els fideus i una
mica de sal juntament amb les verdures en
trossos petits i els bolets (si són de temporada), que afegirem a l’olla en funció del
temps de cocció que necessiten.

INGREDIENTS
per a 2 persones
•
•
•
•
•

•
•
•

320 grams de fideus
1 ceba picada
2 alls picats
2 tomàtigues de ramellet
(de penjar) ratllats
Verdura de temporada
(col, bledes, coliflor, porros,
bolets, etc.)
Aigua
Sal
Oli d’oliva

SUGGERIMENTS:
El plat també és conegut amb els
noms de fideus de roter, de marjal, de caseta, de pobre, de frare… Es fan a base
d’hortalissa, però també s’hi poden afegir
quantitats petites de carn magra. La pasta
pot ser de blat de xeixa tot i que qualsevol
de blat dur va bé. S’hi poden afegir tot
tipus de verdura de temporada, ja que n’és
l’ingredient principal.
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CATI PIERAS

ALIMENT DE PROXIMITAT: LLIMONA
La llimonera creix a zones de clima temperat i actualment es cultiva a totes les regions
tropicals i subtropicals del món, a Itàlia, a Espanya, a Portugal i als Estats Units. La
planta va viatjar des d’Orient Pròxim fins a Espanya i al nord d’Àfrica durant l’edat
mitjana. Pertany a la família de les rutàcies i al gènere botànic Citrus, que és el més
important del grup i consta d’unes 20 espècies amb fruits comestibles, tots molt abundants en vitamina C, flavonoides i olis essencials. Els fruits, anomenats hesperidis,
tenen la particularitat que el seu endocarpi està format per nombroses vesícules plenes
de suc. A causa de les propietats nutritives i de l’aportació de substàncies d’acció
antioxidant, el seu consum és molt recomanable per a nins, joves, adults, esportistes,
dones embarassades o mares lactants i persones majors. La seva riquesa en vitamina C
i àcid cítric ajuda a prevenir malalties infeccioses, estimula el sistema immunitari i crea
defenses contra virus i bacteris. L’àcid cítric té propietats antisèptiques i alcalinitzadores
de l’orina, per la qual cosa beure suc de llimona o llima diluït beneficia qui té càlculs i
litiasi renal (sobretot per sals de l’àcid úric), hiperuricèmia o gota, ja que facilita l’eliminació d’àcid úric per l’orina. El seu contingut en substàncies astringents li confereix
també propietats beneficioses en cas de diarrea (aigua de llimona, sèrum casolà) i és
freqüent utilitzar el suc per elaborar begudes refrescants o la popa en la confecció de
productes diferents, com confitura o gelea.
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27 Carquinyolis
ELABORACIÓ:
Mesclam el sucre, els vermells dels
ous, la mantega i la llet. Hi incorporam
la farina fluixa amb el llevat, l’anís, la
ratlladura de llimona i la raspadura de la
beina de vainilla que prèviament haurem
hidratat en aigua temperada. La pastam
enèrgicament fins que es formi una
massa compacta. Una vegada estiguin
ben integrats els ingredients, hi afegim
les ametles que prèviament haurem
triturat en bocinets. Ho pastam tot per
mesclar bé tots els ingredients. Formam
rul·los de 40 centímetres de llarg i els
posam al forn a 170 °C durant 30 minuts. Els treim i els tallam ràpidament;
al contrari s’enfortiran i serà impossible
tallar-los.

INGREDIENTS

per a 15-20 racions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

900 grams de farina fluixa
500 grams de sucre
250 mil·lilitres de llet
3 vermells d’ou
250 grams d’ametla pelada
250 grams d’ametla amb pell
15 grams de llevat en pols
3 grams d’anís en gra
15 grams de mantega
Ratlladura d’1 llimona
1 beina de vainilla

SUGGERIMENTS:
En la recepta tradicional, els ingredients bàsics són les ametles, la farina, el
sucre i els ous, però n’existeixen moltes
variacions fetes a partir d’aquesta base.
Ja que per aquesta recepta només s’han
emprat els vermells dels ous, les clares
es poden guardar un dia a la gelera per
fer truites o usar en altres preparacions.
El rul·lo de massa també es pot tallar
abans de cuinar.
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ANTONI PINYA

ALIMENT DE PROXIMITAT: FAVA
Les faves, Vicia faba, pertanyen a la família de les fabàcies, originàries d’Orient Mitjà,
des d’on se’n va estendre el cultiu als països que delimiten la franja mediterrània.
Existeixen des de fa mil·lennis, com han posat de manifest nombroses restes arqueològiques que daten de l’Antic Egipte. Els romans i els grecs també varen ser grans
consumidors de faves, i tant les menjaven crues com les utilitzaven per fer pa. Les faves
representaven la llavor de la terra, l’embrió. En certa manera, aquest simbolisme ha
arribat fins als temps actuals, on encara es conserven tradicions tan arrelades com la
fava amagada en el tortell de Reis. Són una font excel·lent de proteïna vegetal, però,
com en la resta de llegums (llenties, faves, ciurons, etc.), és una proteïna incompleta
que es complementa amb les dels cereals i els derivats, per la qual cosa interessa
combinar ambdós tipus d’aliments en l’alimentació diària, amb l’objectiu d’augmentar la
qualitat proteica de la dieta. De fet, moltes receptes de llegums inclouen cereals entre
els ingredients, tals com els ciurons amb pasta, les llenties amb arròs o qualsevol plat
de llegum que es consumeixi amb pa. Els nutrients més abundants de les faves són els
hidrats de carboni, i destaquen per l’aportació de fibra, minerals i vitamines. El ferro
que conté en millora l’absorció si es consumeixen altres aliments rics en vitamina C en
el mateix menjar, d’aquí que es recomani acompanyar els plats de llegums amb hortalissa crua o fruita de postres. Els llegums són aliments bàsics en patrons d’alimentació
saludables. Un percentatge petit de la població dels països mediterranis, per causes
genètiques, presenta dèficit d’un enzim que pot donar lloc a un trastorn conegut amb
el nom de favisme, en què consumir aquest llegum provoca una anèmia severa per
destrucció dels glòbuls vermells. Els llegums principals consumits per l’home com a
aliment i amb representació a gairebé tots els climes són les llenties, els ciurons, les
mongetes, les faves, la soja i els tramussos.
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28 Fava pelada

(versió vegetal)
ELABORACIÓ:
Posam les faves en remull durant 24
hores. Les colam i les posam a coure
a una olla amb dos litres d’aigua. Durant la cocció, retiram l’espuma que es
generi. Quan comenci a bullir, hi afegim
les cebes i els alls, tot tallat molt prim, a
més del comí, una mica de sal, el pebre
bord i la cúrcuma. Mantenim la cocció a
foc moderat, remenam de tant en tant
fins que les faves siguin cuites. Una vegada siguin blanes, retiram l’olla del foc
i passam tot el conjunt pel passapuré o
per una batedora i rectificam de sal si
fos necessari. Ho posam de nou a foc
moderat i afegim al puré mig tassonet
d’oli d’oliva, el coriandre o el julivert
picat molt prim i els espinacs nets tallats en trossos regulars. Prolongam la
cocció devers tres minuts i vigilam que
no s’aferri al fons.

INGREDIENTS
per a 4 persones

• 300 grams de faves seques
pelades
• 2 cebes
• 1 manat d’espinacs
• 1 manat de coriandre o julivert
• 1 culleradeta de comí mòlt
• 1 culleradeta de cúrcuma
• 4 grans d’all
• 1 culleradeta de pebre bord
dolç o coent
• Oli d’oliva
• Sal

SUGGERIMENTS:
Una manera d’avançar l’elaboració és
usar l’olla de pressió o bé adquirir en el
mercat les faves ja cuinades, evitam així
posar-les en remull i acurçam el temps
de cocció.
Una altra alternativa seria ofegar la
ceba, l’all i el pebre bord amb un raig
d’oli i agregar-ho a l’olla.

101

Salut i receptes mediterrànies

JAUME OLIVER

ALIMENT DE PROXIMITAT: AIGUA
L’aigua és essencial per a la supervivència humana i per a totes les formes de vida. Encara que no conté macronutrients, és «l’aliment dels aliments» i la majoria la contenen
en una proporció majoritària, com la fruita i verdura (entre un 70 i un 90 % del seu pes
és aigua), la carn (60-70 %), la llet (88 %), i també el nostre cos, que està format
per un 60 % d’aigua. L’aigua apta per al consum humà és l’aigua dolça que prové de
la pluja, que s’enriqueix amb substàncies minerals durant el recorregut pels rius o per
filtracions subterrànies. També s’hi incorporen substàncies nocives i microorganismes
que poden ocasionar malalties, per la qual cosa s’ha de potabilitzar abans de consumir.
No obstant això, l’aigua de font és apta per al consum perquè procedeixen de filtracions
subterrànies que les han protegit de tot risc de contaminació. L’aigua és un component
essencial de la dieta, no aporta calories i la seva contribució en minerals beneficiosos
per a la salut com calci, magnesi i fluor és molt important. Actua com a hidratant i transportador de nutrients i altres substàncies en l’organisme, a la vegada que proporciona
suport per tota l’activitat cel·lular. És un vehicle per excretar substàncies de rebuig,
afavoreix la digestió, prevé l’estrenyiment i manté el bon funcionament dels ronyons.
A més, regula la temperatura corporal i elimina toxines a través de la sudoració. El
cos humà no té provisió per emmagatzemar aigua i cada dia es perden al voltant de
dos litres i mig per l’orina, la femta, la suor i la respiració, per la qual cosa la quantitat
d’aigua que s’elimina cada 24 hores ha de ser restituïda per mantenir l’organisme ben
hidratat. Les Illes Balears tenen un enorme patrimoni cultural en fonts, aljubs, séquies
i safareigs que han servit per captar, emmagatzemar i transportar l’aigua. Les aigües
minerals a les illes es caracteritzen per una mineralització elevada.
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29 Empanades de

Mussola
ELABORACIÓ:

Tallam el peix en trossos i el trempam
amb tres quarts de tassó d’oli d’oliva (uns
180 mil·lilitres), pebre dolç, sal i pebre
negre. És preferible deixar-lo macerar a
la gelera entre 24 i 48 hores. La nit anterior a la preparació de les empanades,
netejam la verdura i la picam en trossos
petits. La trempam amb oli d’oliva, una
mica de sal, pebre dolç, pebre negre i,
opcionalment, una mica de pebre coent.
La tapam i la deixam macerar tota la nit.
Per preparar la massa, posam a un bol
l’aigua, una mica de sal, l’oli i la cervesa, ho mesclam tot bé i hi agregam
farina fins a formar una massa ferma i
flexible. Formam les empanades i les
farcim amb un poc de verdura, el peix i
més verdura i les tancam amb una capa
de massa. Les enfornam durant 30 minuts a temperatura pròxima als 180 °C.

INGREDIENTS

per a 8-10 empanades
• 300 grams de mussola
neta d’espines
• Farina per a empanades
• 300 mil·lilitres d’aigua
• 125 mil·lilitres de cervesa
• ½ manat d’espinacs
• 3 grans d’all
• ¼ de manat de julivert
• 1 manat de grells
• 1 ceba
• 100 grams de pèsols
• ½ manat de bledes
• Oli d’oliva
• Pebre bord dolç i coent
i pebre negre molt
• Sal

SUGGERIMENTS:
Encara que és preferible que tant
el peix com la verdura macerin durant
almenys 12 hores, també és possible
fer-ho tot el mateix dia.
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ALIMENT DE PROXIMITAT: PASTANAGA
Els pobles de la Mediterrània ja la consumien fa més de dos mil anys, però la pastanaga
que menjam és del segle XVII i de procedència holandesa. Podem trobar pastanagues
fresques al mercat durant tot l’any, però les de temporada són les que es cultiven a
final de primavera, petites, dolces i molt tendres, mentre que les d’hivern són més
gruixades, encara que la cocció en millora el gust i consistència. La pastanaga és un
aliment excel·lent des del punt de vista nutricional gràcies al contingut que té en vitamines i minerals. L’aigua n’és el component més abundant juntament amb els hidrats
de carboni, nutrients que aporten energia, i ajuda a eliminar càlculs renals i a regular el
trànsit intestinal. Pel fet que es tracta d’una arrel, absorbeix els nutrients i els assimila
en forma de sucre. El contingut d’aquests sucres disminueix després de la cocció i augmenta amb la maduració. El seu color taronja es deu a la presència de carotens, entre
els quals el betacarotè o provitamina A, pigment natural que l’organisme transforma en
vitamina A, de propietats antioxidants, que ajuda a cuidar la pell, evita que s’envelleixi i
afavoreix el bronzejat. Així mateix, és font de vitamina E i de vitamines del grup B, com
els folats i la vitamina B3 o niacina. Quant als minerals, destaca l’aportació de potassi i
quantitats discretes de fòsfor (gran vigoritzant), magnesi, iode i calci.
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30 Escudella fresca

de ciurons
ELABORACIÓ:

Posam els ciurons en remull durant
almenys 12 hores. Col·locam al foc
una olla amb aigua i una mica de sal i
esperam que bulli. Hi incorporam els
ciurons aclarits i colats. Els mantenim
a foc moderat durant 20 minuts. Pelam
la pastanaga i la tallam en dauets, tallam molt prim la ceba, el porro i l’all.
Hi afegim la verdura juntament amb el
manat d’herbes. Quan els ciurons siguin
gairebé cuits, hi agregam la patata pelada i tallada en daus, les mongetes en
trossos petits i la col en trossos regulars. Hi afegirem el pebre bord. Quan
les patates siguin gairebé cuites, hi incorporam els espinacs o bledes netes i
tallades en trossos regulars i ho deixam
tot bullir uns tres minuts, transcorreguts els quals, retirarem l’olla del foc.
Rectificam de sal si fos necessari i ho
deixam reposar devers 15 minuts abans
de servir.

INGREDIENTS
per a 4 persones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

350 grams de ciurons secs
150 grams de carabassa
100 grams de mongetes tendres
150 grams de col tendra
1 patata mitjana
1 pastanaga mitjana
1 manat d’espinacs o bledes
4 grans d’all
1 ceba
1 porro
1 manat d’herbes aromàtiques
Oli d’oliva
1 culleradeta de pebre bord
Sal

SUGGERIMENTS:
L’aigua de les illes és molt dura, fet
que fa que la cocció dels ciurons millora
si s’usa aigua embotellada blana o si,
una vegada remullats i colats, assaonam
amb un poc de bicarbonat, i els deixam
així almenys una hora, per després rentar-los i els posam en l’olla amb aigua
en ebullició. Una manera d’avançar
l’elaboració és usar una olla de pressió,
ho afegim tot a la vegada, excepte els
espinacs. Una altra opció és adquirir
en el mercat els ciurons ja cuits, o en
conserva, evitam posar-los en remull i
acurçam així el temps de cocció. En el
transcurs de la cocció es poden incorporar quantitats petites de carn d’au o

magre de porc, o bé trossets de carn
més greixosos com la costella de porc,
ventresca o embotits típics de les illes,
com sobrassada, botifarró o carn i xulla.
Aquesta preparació admet tot tipus de
verdura de temporada, així com llenties
o mongetes.
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JOAN MARC

ALIMENT DE PROXIMITAT: COLFLORI
La colflori és una inflorescència que pertany a la família de les crucíferes i al gènere
Brassica, que és el nom llatí de les cols. A la mateixa família pertanyen altres varietats
com el bròcoli, col blanca o col de cabdell, col llombarda, nap o rave.
La colflori és una verdura procedent de les regions de la Mediterrània oriental, en
concret, del Pròxim Orient (Àsia Menor, Líban i Síria). S’utilitzava per tractar algunes
malalties com el mal de cap o la diarrea i varen ser els romans els primers a cultivar-la.
En el segle XVI el cultiu arribà a França i a Anglaterra i no va ser fins ben entrat el segle
XVIII quan va arribar a Espanya.
La colflori aporta potassi, vitamina B6 i vitamina K i és rica en fibra, vitamina C i àcid
fòlic. A més, com altres verdures del mateix gènere Brassica, conté elements fotoquímics, com els glucosinolats, isotiocianats i índoles, que podrien estar relacionats
amb la prevenció de malalties cròniques, encara que es necessiten més estudis per
determinar-ne la relació causa-efecte.
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31 Colflori

ofegada amb
sobrassada
ELABORACIÓ:
Sofregim la ceba picada a una olla
baixa, en oli d’oliva i a foc molt lent, fins
que estigui ben confitada. Tot seguit, hi
afegim la sobrassada en daus i la confitam també. Una fulla de llorer en aquest
procés no li aniria malament. Netejam la
colflori en aigua abundant i en separam
els brots, intentam que siguin d’una mida
similar i li afegim el grell juntament amb
una mica de sal i un poquet d’aigua, la
justa perquè hi hagi un poc de vapor.
Tapam l’olla i ho deixam coure devers cinc
minuts, perquè la colflori sigui cuita però
ferma, remenam l’olla sencera perquè la
colflori es confiti amb el sofregit. Tastam
de sal i hi afegim les ametles esbocinades
en el darrer minut de cocció. La deixam
reposar 15 minuts abans de servir-la,
amb l’olla tapada.

INGREDIENTS

para 4-5 personas
•
•
•
•
•
•

1 colflori grossa
1 ceba
50 grams de sobrassada
60 grams d’ametla de Mallorca
Oli d’oliva
Sal

SUGGERIMENTS:
Es pot substituir la sobrassada per
un sofregit de tomàtiga de ramellet
(de penjar) i pebre bord de tap de cortí
(varietat mallorquina) juntament amb la
ceba i una mica de sal, i les ametles, per
panses i pinyons.
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SALVADOR GIL

ALIMENT DE PROXIMITAT: CARABASSA
Més del 90 % de la carabassa és aigua, per la qual cosa aquesta hortalissa és molt
baixa en calories. Segons la varietat que s’estudiï i la terra de cultiu en què es produeixi, els valors nutricionals varien. La seva aportació en proteïnes és reduït i com més
dolça sigui la carabassa, més rica serà en carbohidrats. És un aliment ric en fibra, molt
adequat per controlar el pes. Conté nutrients i antioxidants, composts que retarden
l’oxidació de les cèl·lules que provoca l’acció dels radicals lliures. És rica en beta-carotens, que li proporcionen la coloració i es consideren anticancerígens. La carabassa
també és rica en vitamina C i conté vitamines del grup B, E i àcid fòlic. Destaca la quantitat que aporta de calci, magnesi, manganès i potassi. És un aliment adequat per tot
tipus de dietes; millora la salut del cor i de la vista, prevé el càncer, és antiinflamatòria,
diürètica, prevé l’estrenyiment i afavoreix la dieta de les persones diabètiques. Un dels
seus grans tresors alimentaris són les llavors, que milloren la visió de nit, combaten les
arrugues i enforteixen el cor.
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32 Fava parada
ELABORACIÓ:
Posam las faves en remull 12 hores
abans. Les aclarim amb aigua corrent,
les colam i les posam a una olla amb 2
litres d’aigua i les deixam bullir durant
mitja hora a foc moderat. Passat aquest
temps, hi afegim les mongetes tendres
netes i tallades en trossos regulars, la
col i la pastanaga en trossos petits i ho
deixam coure mitja hora més. Eliminam
l’espuma que es generi durant la cocció.
Mentrestant, a una paella, feim un sofregit amb la ceba, els alls tallats prims,
les fulles de llorer, una mica de sal i la
tomàtiga ratllada. Ho deixam confitar.
Afegim a l’olla les faves, la carabassa
i la patata tallada en dauets juntament
amb el manat de bledes en trossos no
gaire grossos i una mica de sal i ho
deixam coure 15 minuts. Afegim el
sofregit juntament amb l’herba-sana picada i el botifarró tallat en 4 trossos, ho
mesclam bé i ho deixam coure 5 minuts
més a foc suau.

SUGGERIMENTS:
L’aigua de les illes és molt dura, per
la qual cosa la cocció de les faves s’ha
de fer amb aigua mineral embotellada,
per tal que s’ablaneixin. Una manera
d’avançar-ne l’elaboració és usar una
olla de pressió, ho afegim tot a la vegada, excepte el sofregit final. Una altra
opció és adquirir en el mercat les faves
ja cuites, estalviam el remull i acurçam
així el temps de cocció.
Una variant tradicional de la recepta
duu ossos salats de porc, que es posen
en remull la nit anterior i que una vegada
colats, s’agreguen a l’olla juntament
amb el sofregit. En aquest cas, no és
necessari afegir-hi sal durant la preparació. Aquesta preparació admet tot

INGREDIENTS
per a 4 persones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 grams de faves seques
200 grams de mongetes tendres
300 grams de carabassa
½ col mitjana
1 pastanaga
1 patata grossa
1 manat de bledes
1 ceba mitjana
1 cabeça d’alls
6 tomàtigues de ramellet
(de penjar)
2 fulles de llorer
1 botifarró
Herba-sana
Oli d’oliva

tipus de verdura de temporada. Si en
sobra, es pot guardar a la gelera i consumir durant els 2 o 3 dies següents.
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ESCOLA D’HOTELERIA DE LA UIB

ALIMENT DE PROXIMITAT: SOBRASSADA
A través de Sant Gil, un ermità que va viure entre els segles VI i VII, patró dels pastors
i protector dels pobres, es va donar a conèixer la sobrassada de Mallorca, un producte
càrni cru madurat, elaborat amb carns seleccionades de porc, picades, condimentades
amb sal, pebre bord de tap de cortí i altres espècies. La primera referència històrica del
nombre de sobrassada la trobam a un document datat del 1403 i procedent de Sicília,
en el qual es descriu un enviament d’aliments en què es mencionen explícitament les
sobrassades.
En el segle XX els elaboradors incorporen equips i tecnologia nova en la preparació per
assegurar la qualitat del producte, però en conserven les característiques i les presentacions típiques de les elaborades en les matances familiars.
A final de 1993, el Govern de les Illes Balears va reconèixer la Denominació Específica
Sobrassada de Mallorca i a principi de 1996, la Unió Europea va protegir la sobrassada
de Mallorca amb la denominació de qualitat IGP o Indicació Geogràfica Protegida, que
estén la protecció concedida inicialment a Espanya al conjunt del territori de la Unió Europea. Es protegeixen dos tipus de sobrassades: la sobrassada de Mallorca, elaborada
amb carn de porc, i la sobrassada de Mallorca de porc negre, elaborada exclusivament
amb carn de porc negre mallorquí i embotida en tripes naturals.
La sobrassada de Mallorca de porc negre està elaborada amb carns seleccionades del
porc negre, la raça porcina autòctona de Mallorca. El Consell Regulador s’encarrega
d’autoritzar, registrar i inspeccionar les explotacions ramaderes dedicades a aquest
animal. Aquests animals es caracteritzen per la criança en llibertat i per una alimentació
basada en figues i garroves, complementada amb cereals i llegums.
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33 Llom con col
ELABORACIÓ:
Tallam el llom de porc en escalopines,
els assaonam i els dauram lleugerament
en oli d’oliva. Feim netes les fulles de
col i les escaldam perquè es puguin estendre. Embolicam cada filet de llom en
una fulla de col i la pitjam bé. Enfarinam
el paquets formats, els sofregim lleugerament en el mateix oli i els col·locam
a una olla de fang. Per a la salsa; tallam en trossos petits el magre de porc
i els ofegam en oli d’oliva. Hi agregam
la ceba tallada en daus petits i en
deixam coure tot el conjunt. Hi afegim
el vi blanc i el deixam reduir. Agregam
la salsa de tomàtigues amb el manadet
d’herbes aromàtiques. Hi incorporam la
sobrassada, el botifarró, les panses i els
pinyons. Hi afegim el brou i ho deixam
coure de 5 a 10 minuts. Cobrim els filets
amb la salsa, tapam l’olla i ho posam a
coure al forn (prèviament calent) durant
15 minuts.

INGREDIENTS
per a 4 persones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

600 grams de llom de porc
8 fulles grosses de col
½ litre de brou de carn
100 grams de magre de porc
1 ceba
½ tassó de vi blanc
½ tassonet de salsa de tomàtiga
50 grams de sobrassada
tallada en daus
½ botifarró tallat en daus
50 grams de panses
15 grams de pinyons
Oli d’oliva
Sal i pebre bo

SUGGERIMENTS:
En la recepta tradicional, els paquetets duen a l’interior, a més del llom, un
trosset de sobrassada, un de ventresca
i un altre de botifarró. La salsa de tomàtiga es pot substituir si s’afegeixen 2
o 3 tomàtigues de ramellet (de penjar)
al sofregit de ceba, i el deixam confitar
uns minuts.
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CATI PIERAS

ALIMENT DE PROXIMITAT: LLENTIES
Formaven part de les pompes fúnebres dels faraons. Conten els historiadors que els
obrers que varen construir la piràmide de Keops varen consumir grans quantitats de pa,
ceba, cervesa... i llenties. Els europeus les varen consumir en les èpoques de penúria
durant l’edat mitjana i varen ser la seva salvació, i és que les llenties petites són una
gran font d’energia i nutrients.
Els nutrients més abundants de les llenties són els hidrats de carboni, i aporten proteïnes, la qualitat de les quals s’incrementa quan es consumeixen amb cereals o derivats
com el pa o la pasta. També destaquen per l’aportació de fibra, minerals i vitamines.
Es millora l’absorció del ferro que contenen si es consumeixen amb altres aliments rics
en vitamina C en el mateix menjar, per això que es recomani acompanyar els plats de
llegums amb hortalissa crua o fruita de postres. Els llegums són aliments bàsics en
patrons d’alimentació saludables. Els llegums principals consumits per l’home com a
aliment i amb representació en gairebé tots els climes són les llenties, els ciurons, les
mongetes, les faves, la soja i els tramussos.
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34 Aguiat de llenties
ELABORACIÓ:
Feim netes i tallam les verdures en
trossos més o menys petits. Sofregim
l’all, la ceba i la col. Hi afegim les llenties,1 litre d’aigua i una mica de sal.
Ho deixam coure 45 minuts aproximadament. Si és necessari, s’hi pot afegir
més aigua. Per finalitzar, hi afegim la
colflori i la pastanaga tallada en daus
petits i ho deixam coure 15 minuts més.

SUGGERIMENTS:
Aquest plat admet altres verdures;
bledes, espinacs, porros, tomàtiga, etc.,
de manera que es poden usar les de
temporada, com la tomàtiga, i també
afegir al sofregit quantitats petites de
carns magres o derivades. Per reduir
el temps de cocció es pot usar l’olla de
pressió. L’aigua es pot substituir per
brou d’au o verdura.

INGREDIENTS
para 4 raciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 grams de llenties seques
1 ceba
2 grans d’all
200 grams de col
1 pastanaga
¼ de colflori
200 grams de carabassa
Oli d’oliva
Sal
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PAU NAVARRO

ALIMENT DE PROXIMITAT: OLI D’OLIVA
L’oli d’oliva és un dels pilars de la dieta mediterrània pels efectes beneficiosos per a
la salut. Homer el va anomenar l’«or líquid» i els romans n’ampliaren el cultiu per tot
l’imperi. L’arribada dels àrabs a la península Ibèrica va suposar un impuls important per
l’obtenció d’oli d’oliva. Des de llavors, fins als nostres dies, l’oli d’oliva ha merescut
l’atenció i l’elogi d’escriptors i experts en nutrició i en gastronomia.
El cultiu de l’olivera i la producció i el consum d’oli d’oliva tenen una gran tradició a les
Illes Balears, on trobam referències a aquest cultiu des del segle XIII, en temps de la
Corona d’Aragó. A mitjan segle XV, l’oli de Mallorca era un producte que s’exportava
de manera regular i continuada cap al sud de França. En el segle XVI, es va produir un
avenç en el cultiu i en la producció de l’oli, i va passar a constituir durant molt de temps
la font principal de riquesa de moltes finques. Fins al segle XIX, va tenir un paper clau
per a l’economia, no només com a ingredient bàsic de l’alimentació, sinó també com a
producte de bescanvi; moneda de canvi per pagar les importacions dels productes dels
quals s’era deficitari, com el blat.
L’expansió del cultiu d’oliveres es va produir principalment a les zones septentrionals i
meridionals de la serra de Tramuntana. El Die Balearen in Wort und Bild Geschildert,
escrit per l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria, elogia la qualitat de l’oli d’oliva verge i a
l’Exposició Universal de Barcelona de 1888 el jurat va atorgar la medalla de plata a un oli
de Mallorca. El 1998-1999 es va atorgar el Premi Nacional al millor oli d’oliva verge a un
oli elaborat a Sóller i el reconeixement de la qualitat extraordinària de l’oli d’oliva verge
extra de Mallorca arriba amb el distintiu internacional Denominació d’Origen Protegida
Oli de Mallorca.
L’oli d’oliva destaca des del punt de vista nutricional pel contingut alt en greixos cardiosaludables, en especial, els greixos de tipus monoinsaturat com l’àcid oleic, a més,
destaca per l’aportació de vitamina E i compostos fitoquímics, que protegeixen les cèl·lules i els greixos de la sang del dany oxidatiu, respectivament. La vitamina E i les
substàncies fitoquímiques són presents en major quantitat en els olis d’oliva verge extra.
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35 Sípia amb ceba
ELABORACIÓ:
Pelam les cebes, les tallam en juliana
i les reservam. Pelam els grans d’all i
els laminam. Pelam les tomàtigues i les
trituram amb la batedora. Torram els pinyons al forn a 175 °C durant 6 minuts.
Netejam la sípia i en rebutjam la ploma,
interiors, boca i ulls. Amb esment, feim
net davall del grifó els tentacles fent-hi
pressió amb els dits. Una vegada estigui
completament neta, la tallam en daus
regulars de 2 centímetres de gruixa i els
reservam. Posam una greixonera al foc
amb l’oli i els alls laminats, quan l’all
estigui lleugerament daurat, hi posam la
ceba. Hi afegim les fulles de llorer i en
sofregim el conjunt a foc mitjà durant 25
minuts i ho remenam constantment per
evitar que s’aferri.
Hi afegim unes gotes d’aigua si és
necessari quan vegem que s’ha evaporat la humitat de la ceba.
Apujam lleugerament la intensitat del
foc i hi agregam el brandi, esperam
que s’evapori l’alcohol i hi afegim la
sípia, la farigola i el julivert. Hi afegim
els pinyons torrats i les panses. Posam
a coure lleugerament la sípia durant 5
minuts a foc lent. Apagam el foc, ho retiram i ho servim.

INGREDIENTS
per a 4 persones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

800 grams de sípia neta
4 cebes morades
2 grans d’all
2 tomàtigues de ramellet
(de penjar)
20 grams de pinyons
20 grams de panses
30 mil·lilitres de brandi
2 fulles de llorer
Pebre negre molt
Farigola i julivert frescs
Oli d’oliva

SUGGERIMENTS:
És important no passar-se amb la
cocció de la sípia, ja que cercam una
cocció molt lleu i al límit, en conservam
els sucs i la textura natural. La ceba morada es pot substituir per altres varietats
corrents.
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RAFEL PERELLÓ

ALIMENT DE PROXIMITAT: TOMÀTIGA
La tomàtiga pertany a la família de les solanàcies, i és originària d’Amèrica. Actualment,
la tomàtiga és un dels aliments més populars a Europa, a causa en part de la versatilitat
i la facilitat que tenen per combinar-se bé amb una varietat àmplia d’aliments, o bé amb
herbes aromàtiques. Existeixen quasi cent varietats de tomàtigues que es classifiquen
segons l’ús, la mida i la forma. A les Illes Balears les que es cultiven més són el tipus
daniela, que s’adapta amb facilitat a terres diferents i amb bona resistència a les plagues. N’hi ha altres varietats, algunes específiques per ensalades i altres com el tipus
pera. A part de la tomàtiga per ensalada, és gustosa la tomàtiga de ramellet, de secà,
molt tardana, i la de cor de bou, que poden fer fins a mig quilo de pes. La tomàtiga és
font de fibra i vitamina C, a més, destaca per la seva aportació de carotenoides, entre
els quals abunda més el licopè, substància amb una gran capacitat antioxidant i que li
dona el color vermell. És important destacar que la cocció de la tomàtiga, en especial
quan es fa en presència d’un greix (com l’oli d’oliva durant el típic sofregit), fa que els
carotenoides que conté s’extreguin amb més facilitat i siguin més biodisponibles per al
nostre organisme.
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36 Pancuit
ELABORACIÓ:
Sofregim en l’oli els alls picats i, una
vegada estiguin daurats, hi afegim les
tomàtigues ratllades i un poc de sal. Hi
agregam un litre d’aigua o brou d’au
juntament amb el pa sec trossejat. Quan
comença a bullir, s’hi afegeixen els ous
i el moraduix, i es remena tota la mescla
fins que els ous estiguin completament
quallats.

INGREDIENTS
per a 4 persones

• 6 tomates de ramellet
(de penjar)
• 3 grans d’all
• 100 grams de pa sec trossejat
• 40 mil·lilitres d’oli d’oliva
• 3 ous
• Moraduix

SUGGERIMENTS:
Si el plat es fa a l’estiu, les tomàtigues de ramellet es poden substituir per
tomàtigues madures de temporada. Si
s’usa brou d’au, s’hi poden incorporar
trossets de pollastre de la cocció del
brou. També es poden fer amb brou de
peix i afegir-hi la carn dels caps i incorporar unes coes de gambes pelades. És
molt gustós quan s’hi afegeix coent, ja
que és una sopa molt reconfortant a l’hivern. És molt important que el pa sigui
un bon pa moreno mallorquí de forn,
perquè la sopa lligui adequadament.
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SALVADOR GIL

ALIMENT DE PROXIMITAT: ESCLATA-SANGS
L’esclata-sang, Lactarius deliciosus, és un dels fongs comestibles més cercats per la
qualitat de la seva carn i relativa abundància. Té el color ataronjat i està recobert d’una
matèria farinosa, amb zones concèntriques més obscures de color marró vermellós que
verdegen amb el pas del temps. La carn, al principi, és blanca i després vira a ataronjat
verdós. Té la popa dura i trencadissa i traspua una saba lleugerament dolça de color
taronja molt viu. És comú en les zones humides i en els boscs de pi durant la tardor.
Emana un aroma afruitat, de gust excel·lent i la varietat més apreuada és el Lactarius
sanglifuus o esclata-sang de sang vinosa, anomenat esclata-sang.
El consum de bolets és antiquíssim, tot i que fins fa un poc més de quatre segles no es
cultivaven, sinó que es recol·lectaven a boscs. Tenen un contingut calòric baix, pel contingut elevat en aigua. Contenen ergosterol, que, gràcies a l’acció del sol, es converteix
en provitamina D2 a l’organisme, en concret, al ronyó, on es produeixen les formes
actives de la vitamina D. Afavoreixen l’absorció de calci i fòsfor, fet que contribueix a
la mineralització dels ossos i de les dents. A més de la riquesa en vitamina D que té,
també són riques en fibra i niacina i aporten vitamina A i potassi.
A l’hora de recol·lectar bolets a l’entorn natural, a més de respectar el medi ambient,
hem d’estar segur de quines són espècies comestibles. Davant el mínim dubte, no
s’han de tocar ni recol·lectar, ja que poden ser tòxiques.
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37 Sopes

mallorquines
ELABORACIÓ:
Col·locam una olla de fang o greixonera al foc, hi afegim mig tassonet d’oli
d’oliva, el saïm i els alls picats i daurats lleugerament. Hi afegim la carn en
trossets petits i l’ofegam uns quants
minuts, fins que agafi un poc de color.
Tallam els esclata-sangs i els pebres en
trossos regulars i la ceba en juliana, ho
afegim tot a l’olla i ho ofegam devers
10 minuts. Feim net i tallam igualment
els grells, les bledes i els espinacs, la
tomàtiga en daus i el julivert en trossets
petits i els afegim a l’olla. A continuació,
ho assaonam tot amb una mica de sal
i pebre bo. Feim neta la col, la colam i
la tallam uniformement i l’ofegam amb
la resta de verdures durant devers 15
minuts. Hi afegim pebre bord i l’aigua
fins que cobreixi lleugerament les verdures. Posteriorment, s’hi afegeixen
els brots de colflori i els tirabecs en
trossos regulars i es deixa coure tot devers 15 minuts. Una vegada la verdura
sigui cuita, que no quedi massa blana,
es treu amb una giradora per colar el
brou i es reserva. Quan el brou bulli, s’hi
afegeixen les sopes i es cobreixen amb
la verdura colada. Ho regam tot amb un
bon raig d’oli d’oliva i ho deixam reposar
10 minuts, fora del foc, perquè quedin
confitades. El plat es pot acompanyar
amb envinagrats de pebres coents,
tàpares o fonoll marí.

INGREDIENTS

per a 5-6 persones
• 180 grams de sopes
(llesques primes) de pa moreno
• 250 grams de cap de llom
• 1 col blanca grossa esbocinada
• ½ colflori tallada en brots
• 1 ceba grossa tallada en juliana
• 1 manat de grells
• 150 grams d’esclata-sangs
• ½ manat de bledes
• ½ manat d’espinacs
• 1 pebre vermell
• 100 grams de tirabecs
• 3 tomàtigues de ramellet
(de penjar)
• 1 manat petit de julivert
• 4 grans d’all
• 1 cullerada de saïm
• Oli d’oliva (si és possible, verge
extra)
• Sal, pebre bo i pebre bord

SUGGERIMENTS:
Si en sobren, es poden guardar a la
gelera i consumir durant els 2-3 dies
següents.
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ÓSCAR MARTÍNEZ

ALIMENT DE PROXIMITAT: OU
Fins que les aus varen ser domesticades, la recol·lecció d’ous comestibles era estacional i només s’empraven els d’algunes aus. Malgrat que els ous que es consumeixen
més són els de gallina, hi ha altres ous que també tenen una acceptació, com els d’oca,
d’indiot i de guàtleres. El valor nutritiu dels ous d’aquestes espècies és molt similar als
de gallina.
Els ous són un dels aliments d’origen animal més populars i de consum més ampli;
són econòmics, de producció fàcil i rendible i molt nutritius. Per exemple, la proteïna
continguda a un ou és considerada com la de més valor biològic per estar adaptada
perfectament a les necessitats humanes.
Existeixen moltes receptes en què els ous són ingredients clau, però, sense cap dubte,
el producte més internacional d’origen balear que conté ou és la salsa maionesa, que va
tenir l’origen durant el segle XVIII a Maó, durant l’ocupació francesa, quan els cuiners
del cardenal Richelieu idearen una salsa feta amb oli d’oliva i ou perquè el cardenal
pogués assaborir més bé els peixos suculents.
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38 Greixonera

d'ensaïmada
ELABORACIÓ:
Col·locam a una olla la llet, el sucre, la
canyella i la pell de la llimona i ho feim
bullir. Ho retiram del foc i, a través d’un
colador, ho abocam sobre els ous batuts
sense deixar de remenar-ho. Trossejam
les ensaïmades i les introduïm en la
preparació anterior. Ho deixam reposar
tot 10 minuts fins que es reblaneix bé.
Abocam el preparat a la greixonera (olla
de fang) i la posam a coure al forn a 175
°C durant devers 40 minuts. La deixam
refredar.

INGREDIENTS

per a 10-12 persones
•
•
•
•
•
•

1 litre de llet semidesnatada
3 ensaïmades del dia anterior
6 ous
100 grams de sucre
Pell d’1 llimona
1 rama de canyella

SUGGERIMENTS:
Si no es disposa d’aquest recipient,
es pot usar un motlo de metall tipus de
púding. Es poden cuinar al bany maria,
es modifica la temperatura a 150 °C i
el temps de cocció aproximadament a
75 minuts. De manera opcional, es pot
caramel·litzar un poc de sucre per posar
al fons de la greixonera. Si no es disposa d’ensaïmades, també es pot usar
bescuit o pa del dia anterior.
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L’estil de vida d’Hipòcrates
Quan la UNESCO va inscriure la dieta mediterrània com a Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat, ens va fer pensar en els costums culturals que alguns
padrins conserven, però que pocs nets practiquen. Un regal que els mediterranis varen
donar a poc a poc a la humanitat, però que la voràgine dels segles gairebé havia oblidat,
mesclat, tergiversat.
Δίαιτα («dieta» en grec), significa «estil de vida» i la declaració de la UNESCO diu
textualment:
«La dieta mediterrània comprèn un conjunt de coneixements, competències
pràctiques, rituals, tradicions i símbols relacionats amb els cultius i les collites agrícoles,
la pesca i la cria d’animals, i també amb la forma de conservar, transformar, cuinar,
compartir i consumir els aliments. L’acte de menjar plegats és un dels fonaments de la
identitat i de la continuïtat culturals de les comunitats de la conca de la Mediterrània. És
un moment d’intercanvi social i de comunicació, i també d’afirmació i de renovació dels
llaços que configuren la identitat de la família, el grup o la comunitat. Aquest element
del patrimoni cultural immaterial posa de relleu els valors d’hospitalitat, bon veïnatge,
diàleg intercultural i creativitat, així com una manera de viure que es guia pel respecte de
la diversitat. A més, de fer un paper essencial de factor de cohesió social en els espais
culturals, festes i celebracions, en agrupar gent de totes les edats, condicions i classes
socials. També abraça àmbits com l’artesania i la fabricació de recipients per al transport,
conservació i consum d’aliments, com plats de ceràmica i tassons. Les dones tenen un
paper fonamental en la transmissió de les competències i coneixements relacionats amb
la dieta mediterrània, salvaguarda les tècniques culinàries, respecta els ritmes de les
estacions, observa les festes del calendari i transmet els valors d’aquest element del
patrimoni cultural a les noves generacions. Per part seva, els mercats locals d’aliments
també fan un paper fonamental com a espais culturals i llocs de transmissió de la dieta
mediterrània en els quals la pràctica quotidiana d’intercanvis fomenta la concòrdia i el
respecte mutu.»
Poc s’hi pot afegir. Occident es va acostumar a anomenar dieta als règims
d’aprimament o millores corporals mitjançant el menjar, canviar aquesta idea ens sembla
impossible. Acceptam que la dieta mediterrània sigui menjar sa per damunt de totes les
coses i proposam que es practiqui això que hem dit anteriorment; s’han de renovar els
valors de bon veïnatge, la cohesió social, el paper de la dona i la pràctica de la concòrdia
i el respecte.
Si has acabat de llegir aquest llibre, estàs practicant l’estil de vida mediterrani. El pots
compartir, escoltar música, caminar, fer una besada i ballar, beure i menjar a la memòria
dels pobles que des de fa més de 2400 anys ja tenien aquesta manera de viure.
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Hipòcrates va dir
«…menjar bé per estar sa,
menjar bé estant malalt».

