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Volem celebrar amb tots vosaltres un Dijous 
Gras Salgot 2021 molt especial.
S’apropa el Carnestoltes, i amb ell, les seves tradicions gastronòmiques. 
Durant aquests dies desitgem que tothom pugui gaudir d’una manera 
diferent dels llardons, la tradicional botifarra d’ou i les diferents espe-
cialitats a casa seva. Per això, aquí teniu el segon eBook de receptes 
creatives gràcies a la col·laboració d’Influencers Foodies i experts en 
temàtica gastronòmica. A més, també trobareu les receptes dels anys 
anteriors.

Comparteix la teva experiència amb nosaltres! @salgot1928

#DijousGrasSalgot



Índex
Ariadna Rodrigo Planas 
Pèsols, botifarra d’ou i ou pochê
 
Lourdes López 
Arròs amb fongs, shiitake i botifarra d’ou d’espinacs
 
Carla Alvaro Benítez 
Arròs de muntanya amb bolets i botifarra d’ou
 
Marc i Mònica 
Molles de pastor amb botifarra d’ou d’espinacs, bolets i pera
 
Inés de Domingo Juan 
Timbal de botifarra d’ou amb patates, ceba caramel·litzada i ou ferrat

7
10
13
16
19



Índex

Receptes anteriors

Rosa Arnau 
Raviolis farcits de botifarra d’ou de carabassó i moniato rostit
 
Maria Encinas 
Coca de recapte amb botifarra d’espinacs i formatge de cabra
 
Irene Requena 
Risotto amb botifarra d’ou i carabassó
 
Silvia Tarragona 
Curri de cigrons amb botifarra d’ou i espinacs
 
Sue Moya 
Coca de llardons amb mousse de botifarra d’espinacs i ricotta 

Ada Parellada 
Botifarra d’ou de bacó i ceba, amb cruixent de llardons i brots
 
Ada Parellada 
Crema de porros amb botifarra d’ou, poma daurada i llardons
 
Ada Parellada 
Pa cruixent, botifarra d’ou de carabassó, humus de remolatxa i avellanes
 
Ada Parellada 
Wrap de botifarra d’ou de carabassó, salsa Hoisin i espaguetis de carabassó
 
Ada Parellada 
Wrap de botifarra d’ou amb allioli de mel i alga nori
 
Miquel Antoja 
Pèsols ofegats a la catalana amb botifarra d’ou de patata i ceba
 
Miquel Antoja 
Cous cous amb botifarra d’ou d’espinacs, panses i pinyons, vinagreta cítrica i verduretes
 
Miquel Antoja 
Caneló de carbassó amb botifarra d’ou de carbassó i ceba, brandada de bacallà i olives d’Aragó
 
Miquel Antoja 
Rigatoni amb crema de tòfona i botifarra d’ou de formatge i bacon
 
Miquel Antoja 
Torrada especiada amb botifarra d’ou mediterrània, burrata i rúcula
 
Miquel Antoja 
Mousse de coca de llardons amb poma rostida com una tatin
 
Sobre Salgot... 
Vivim com mengem

24
28
32
35
38
41
43
45
47
49
51
53
55
58
60
63
66



Receptes  
Dijous Gras Salgot 2021

Ariadna 
Rodrigo Planas

Carla 
Alvaro Benítez

Inés de
Domingo Juan

Lourdes López

Marc i Mònica



7

Pèsols, botifarra d’ou i 
ou pochê

• 250 gr de pèsol fresc
• 1 ou
• Mitja botifarra d’ou amb carabassó i ceba Salgot
• Mitja botifarra d’ou amb patata i ceba Salgot
• Mig got de vi blanc
• Un got de brou de verdures

Ingredients (per a 2 persones)

Ariadna Rodrigo Planas @foodyingbcn

https://www.instagram.com/foodyingbcn/
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Pèsols, botifarra d’ou i ou pochê

• Sofregeix la ceba tallada en juliana

• Pica la botifarra en daus d’un cm aprox. i afegeix-la a la ceba sofre-
gida, integra durant 3 min

• Afegeix el vi blan i deixa reduir, que evapori tot l’alcohol

• Afegeix els pèsols, integra’ls durant un parell de minuts i afegeix el 
brou

• Deixa coure amb la tapa fins que s’hagi begut tot el brou

• Mentrestant, fes l’ou poche com més t’agradi. Jo l’he fet en aigua a 
65 °C durant 40 min

• Un cop als pèsols ja no els hi queda brou, retira, daura dues ro-
danxes de botifarra de cada tipus i emplata. Col·loca l’ou al centre i 
a gaudir. 

Elaboració

Ariadna Rodrigo Planas @foodyingbcn

https://www.instagram.com/foodyingbcn/
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Pèsols, botifarra d’ou i ou pochê
-

Ariadna Rodrigo Planas
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Arròs amb fongs, 
shiitake i botifarra 
d’ou d’espinacs

• 360 grams d’arros carnaroli
• 200 ml de vi blanc
• 1 litre de brou (potser de carn, d’au o de verdures)
• 1 porro
• 3 cullarades de tomàquet triturat 
• 3 Dents d’all
• 200 grams de bolets variats  i shiitake en conserva
• 300 grams de butifarra @salgot
• 1 c/p de romaní 
• Pebre negre acabat de moldre
• Oli d’oliva verge extra
• Sal.

Ingredients

Lourdes López @louloulopezjournalist

https://www.instagram.com/louloulopezjournalist/
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Arròs amb fongs, shiitake i botifarra 
d’ou d’espinacs

• Tallem en daus de la mateixa mida la botifarra i la passem per la 
paella i la reservem

• Al mateix oli que hem fet servir, afegim la ceba i el porro tallats 
petits

• Posem a escalfar el brou a una cassola a foc lent

• Quan la ceba estigui cuita, afegim els alls tallats i quatre cullerades 
grans de tomàquet triturat a la paellera

• Quan el tomàquet ja està fet i ha perdut part de l’aigua hi afe-
gim l’arròs i els bolets sense suc (si els hem comprat assecats, els 
haurem de posar en remull unes hores abans i aprofitarem l’aigua 
colada)

• Coem a foc mitjà, fins que l’arròs estigui nacarat i els bolets hagin 
deixat d’anar i evaporat l’aigua

• Afegim el vi i deixem que s’evapori l’alcohol

• Afegim el brou que hem estat escalfant prèviament en una cassola

• Fem bullir l’arròs fins que sigui quasi, fet llavors afegim les botifa-
rres, la cullerada de romaní i una mica de sal i pebre

Elaboració

Lourdes López @louloulopezjournalist

https://www.instagram.com/louloulopezjournalist/
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Arròs amb fongs, shiitake i botifarra d’ou d’espinacs
-

Lourdes López
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Arròs de muntanya amb 
bolets i botifarra d’ou

• Botifarra d’ou: tallada a quadradets petits (per afegir a l’arròs) i rondanxes 
(per decorar).

• 2 grans d’all
• 2 cebes trinxades
• 3 tomàquets madurs ratllats
• 400gr d’arròs bomba
• 100gr de shiitake
• 100gr de rovellons
• 50gr trompetes de la mort deshidratades
• Oli d’oliva
• Pebre negre
• Farigola
• Romaní

Ingredients (per a 4 persones)

Carla Alvaro Benítez @eatinbcn

https://www.instagram.com/eatinbcn/
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Arròs de muntanya amb bolets 
i botifarra d’ou

• Posem les trompetes de la mort en aigua per hidratar-les. Han de 
quedar ben cobertes d’aigua, les deixarem un mínim de 30 minuts 
hidratant-se.

• Afegim un raig generós d’oli d’oliva a la paella que tenim ja al foc i hi 
aboquem la ceba trinxada, fins que sigui translúcida. Un cop la ceba 
agafi aquest punt, hi afegim l’all.

• Seguidament, afegirem els bolets: les trompetes de la mort i els 
shiitake. Important: reserveu l’aigua on s’han estat hidratant les 
trompetes.

• Mentre tot fa xup-xup, afegirem les espècies: sal, pebre, farigola i 
romaní.

• Quan els bolets hagin perdut tota l’aigua i s’hagin torrat una mica, 
afegirem el tomàquet ratllat i remenem.

• Quan l’aigua del tomàquet hagi reduït, afegirem la botifarra que 
hem tallat a quadradets. 

• Seguidament, afegirem l’arròs i deixarem que es torri una mica sen-
se deixar de remenar (2-3mins).

• Mentrestant, escalfarem l’aigua on hem hidratat els bolets i el brou, 
en cas de fer-lo servir.

• Ha arribat el moment d’afegir l’aigua/brou que hem tingut escalfant 
fins punt d’ebullició. Per calcular quant líquid afegir per fer l’arròs 
podeu seguir la proporció del doble de líquid que d’arròs.

• Deixarem que faci xup xup a foc fort durant els primers 5 minuts. 
Passats els 5 minuts, baixarem el foc i deixarem coure durant 15 mi-
nuts (aneu provant fins que el gra tingui la cocció que us agrada). De 
tant en tant, sacsejarem la paella per tal d’evitar que l’arròs se’ns 
enganxi i que l’arròs quedi cuit per igual.

• Un cop cuit, apagarem el foc i deixarem reposar l’arròs tapat durant 
5 minuts. Tip: si voleu aconseguir un arròs socarrat, podeu intro-
duir-lo al forn uns 5 minuts per daurar-lo i que quedi cruixent.

Elaboració

Carla Alvaro Benítez @eatinbcn

https://www.instagram.com/eatinbcn/
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Arròs de muntanya amb bolets i botifarra d’ou
-

Carla Alvaro Benítez
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Molles de pastor
amb botifarra d’ou
d’espinacs, bolets i pera

• 1 unitat de botifarra d’ou amb espinacs
• 200 gr de pa de pagès sec/vell
• 6 grans d´all (amb pell)
• 3 tomàquets secs
• 1 pera conferència
• 80 gr de bolets de temporada (portobello, xiitake, shimeji)
• 4 rovells d’ous frescos ecològics (1/comensal)
• 100 gr de sal (marinar el rovell)
• 100 gr de sucre blanc (marinar rovell)
• 2 cullerades d’oli d’oliva verge extra
• 1 mica d’aigua
• 1 culleradeta de sal
• 1 culleradeta de pebre vermell dolç fumat
• Germinats de ruca

Ingredients (per a 4 persones)

Marc i Mònica @ma_petite_bouchee

https://www.instagram.com/ma_petite_bouchee/
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Molles de pastor amb botifarra d’ou
d’espinacs, bolets i pera

• Guardar el pa 2/3 dies previs que estigui ben sec/dur. Tallar amb un 
ganivet i afegir una mica de gotes d’aigua amb les mans. El tapem 
amb un drap ½ h fins que agafi una mica d’humitat. La pastem amb 
les mans.

• Mentrestant hidratar els tomàquets secs en una mica d’aigua ca-
lenta uns 20 minuts. Un cop llestos retirar i eixugar amb un tovalló 
absorbent. Tallar a juliana.

• També prepararem els rovells d’ou; barrejarem les proporcions de 
sal i sucre en un plat. Col·locarem una mica de sal i sucre barrejat 
com a llit a un envàs hermètic, anirem col·locant els rovells, ben se-
parats i anirem tapant amb el restant de sucre i sal, hauran d’estar 
ben coberts i reservarem 40 minuts a la nevera.

• En una paella antiadherent afegirem un rajolí d’oli, saltarem la pera 
tallada a porcions petites, reservarem. 

• Tallarem a làmines els bolets i saltarem 4 minuts, reservarem. Afe-
girem 1 cullerada d’oli d’oliva més a la paella, els alls (amb pell), els 
saltarem un minut i afegirem els tomàquets. Tallarem la botifarra a 
rodanxes i les afegirem. Saltarem 4 minuts i afegirem el pa, i des-
prés el pebre vermell, saltarem tot plegat fins que agafi un color 
més daurat a foc mitjà. Si cal, baixarem una mica el foc i anirem 
remenant tota l’estona. Si voleu, podeu afegir una mica més d’oli 
d’oliva i sal a gust.

• Un cop hagin adquirit les molles el color daurat desitjat, les retira-
rem del foc.

• Traiem els rovells d’ou, retirarem el marinat amb molta delicadesa 
amb les mans. Si cal, posarem una mica d’aigua molt suau, ja que 
tenen una pell molt fina i requereixen una mica de precaució.

• Servirem les nostres molles amb el següent ordre: molles, pera, 
bolets, rovell d´ou marinat i brots de ruca.

Elaboració

Marc i Mònica @ma_petite_bouchee

https://www.instagram.com/ma_petite_bouchee/
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Molles de pastor amb botifarra d’ou d’espinacs, bolets i pera
-

Marc i Mònica
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Timbal de botifarra
d’ou amb patates,
ceba caramel·litzada
i ou ferrat

• 2 patates grans
• 2 cebes morades
• Botifarra d’ou Salgot
• 1 ou
• Sal
• Pebre
• Oli d’oliva verge extra
• Farigola en pols
• Sucre moreno
• Farigola fresca per decorar

Ingredients (per a 4 persones)

Inés de Domingo Juan @inesdedomingojuan

https://www.instagram.com/inesdedomingojuan/
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Timbal de botifarra d’ou amb patates,
ceba caramel·litzada i ou ferrat

• Preescalfem el forn a 180 graus.

• Rentem molt be les patates i amb l’ajuda d’una mandolina les tallem 
en làmines fines. Si no tens mandolina pots fer-ho amb un ganivet 
ben esmolat.

• Disposem les rodanxes en un bol amb aigua durant deu minuts.

• Passat aquest temps les col·loquem damunt d’un drap de cuina net i 
estès per retirar l’excés d’aigua.

• Posem les patates en un bol i salpebrem i afegim un raig generós 
d’oli, ho farem amb compte de no trencar les patates. Empolvorem 
amb farigola en pols. Només una miqueta per donar-li una aroma 
especial.

• En una safata de forn posarem paper d’enfornar. A sobre anirem 
col·locant les làmines de patata, fent una forma circular.

• Quan ho tinguem llest el portem a forn durant 50 minuts. Recordeu 
que cada forn és un món i és millor anar vigilant de tant en tant. Si 
veieu que comencen a daurar-se abans que estiguin tendres, po-
deu cobrir-les amb paper de plata. Per saber si estan correctament 
cuites podeu punxar amb un escuradents i comprovar que estiguin 
tovetes.

• Mentre que s’enfornen les patates prepararem la ceba caramel·lit-
zada.

Elaboració

Inés de Domingo Juan @inesdedomingojuan

https://www.instagram.com/inesdedomingojuan/
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Timbal de botifarra d’ou amb patates,
ceba caramel·litzada i ou ferrat

• Pelem la ceba i la tallem en juliana (a fines tires). En una paella 
posem un parell de cullerades d’oli d’oliva a foc mitjà. Quan l’oli esti-
gui calent, posem la ceba. El millor és mantenir el foc no massa alt 
perquè la ceba es vagi sofregint a poc a poc. Es triga més o menys 
20 minuts. Quan les cebes comencin a agafar un color mel, podem 
afegir una culleradeta de sucre bru que li donarà un punt molt es-
pecial. Deixem coure 5 minuts més. Reservem.

• Posem en una paella oli i fregim l’ou al gust. Salem.

• Quan les patates ja estiguin cuites les traiem de forn i les disposem 
en un plat. Posem per sobre la ceba caramel·litzada. Les nostres 
botifarra d’ou tallada a rodanxes i finalment l’ou fregit. Decorem 
amb la farigola fresca i ... a gaudir-ne!

Elaboració

Inés de Domingo Juan @inesdedomingojuan

https://www.instagram.com/inesdedomingojuan/
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Timbal de botifarra d’ou amb patates, ceba caramel·litzada i ou ferrat
-

Inés de Domingo Juan 
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Raviolis farcits 
de botifarra d’ou 
de carabassó 
i moniato rostit

• Mitja botifarra de carabassó i ceba Salgot
• 2 carabassons grans (millor si són ecològics)
• 1 grapat de pinyons.
• 2 moniatos rostits grans
• 1 cullerada per a postres de mantega a temperatura ambient.
• Un polsim de gingebre
• Un polsim de nou moscada
• Sal i pebre

• 1 moniato rostit gran
• 1 cullerada per a postres de mantega
• 1 got de llet
• Un polsim de canyella
• Un polsim de nou moscada
• Un polsim de gingebre
• I sal al gust

Ingredients per a 8 raviolis grans

Ingredients per a la salsa de moniato

Rosa Arnau @me_gusta_comer_sano

https://www.instagram.com/me_gusta_comer_sano/
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Raviolis farcits de botifarra d’ou de 
carabassó i moniato rostit

Per als raviolis grans:
• Primer posa a escalfar el forn a 200 graus amb calor a dalt i a baix.

• Mentre el forn s’escalfa, renta bé els moniatos, asseca’ls amb paper 
de cuina i punxa’ls amb un ganivet.

• Quan el forn estigui calent, cobreix una safata amb un paper d’en-
fornar i col·loca els moniatos.

• Posa els moniatos al forn uns 50 min aproximadament. Depenent 
de la mida dels moniatos, el temps d’enfornat pot variar. Per a saber 
que estan al punt, pressiona’ls amb una cullera i si cedeixen a la 
pressió estaran llestos.

• Mentre el forn treballa, lava els carabassons i talla els extrems. Amb 
un pelador de verdures fes làmines llargues. Si tens una mandolina 
per aquest pas, t’anirà de luxe. Reserva en un plat.

• Treu la pell a la botifarra de carabassó i ceba, talla-la a trossets 
petits i reserva també.

• Una vegada estiguin els moniatos rostits i temperats, lleva’ls la pell 
i posa’ls en un bol. Afegeix la mantega, el gingebre, la nou mosca-
da i sal i pebre al gust. Amb l’ajuda d’una forquilla, barreja bé fins a 
aconseguir un puré cremós i homogeni.

• Afegeix al puré de moniato els trossets de botifarra i els pinyons, i 
torna a barrejar amb la forquilla perquè s’integrin bé amb el puré.

• Sobre una taula de cuina, posa 4 tires de carabassó formant una 
creu i col·loca un parell de cullerades soperes del puré de moniato 
en el centre de la creu. I tanca el paquet formant el ravioli.

• Posa una miqueta d’oli a una paella i posa-la al foc, quan estigui bé 
calenta marca els raviolis de carabassó un minut pels dos costats. 
Treu-los amb l’ajuda d’una espàtula i reserva en un plat.

Elaboració

Rosa Arnau @me_gusta_comer_sano

https://www.instagram.com/me_gusta_comer_sano/
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Raviolis farcits de botifarra d’ou de 
carabassó i moniato rostit

Per a la salsa de moniato:
• Posa els ingredients de la salsa de moniato al got de la teva batedo-
ra i tritura fins que et quedi una salsa suau, cremosa i sense gru-
molls.

• I llestos! Emplata amb art i acompanya els raviolis de carabassó amb 
la salsa de moniato.

• Amb aquest plat triomfaràs, el contrast de sabor dolç del moniato, 
amb els trossets de botifarra i el toc de pinyons, és espectacular!

Elaboració

Rosa Arnau @me_gusta_comer_sano

https://www.instagram.com/me_gusta_comer_sano/
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Raviolis farcits de botifarra d’ou de carabassó i moniato rostit 
-

Rosa Arnau
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Coca de recapte amb 
botifarra d’espinacs 
i formatge de cabra

• 375 gr de farina de força
• 135 ml d’aigua tèbia
• 75 ml d’oli d’oliva
• 60 gr de mantega de porc a tempe-
ratura ambient 25 gr de llevat fresc

• 15 gr de sucre
• 6 g de sal
• ceba caramel·litzada
• 1 carrer

• 1 rodanxa de Formatge de Cabra
• 30 gr de pinyons
• 20 gr de panses de Corint
• 75 ml de vi moscatell o vi dolç 1 
botifarra d’espinacs Salgot

• 50 gr de llardons Salgot
• Oli d’oliva

• 400 gr de ceba tallada molt fina 
• 75 ml de moscatell o vi dolç
• 2 cullerades de sucre
• Oli i mica de sal

Ingredients per a la masa de la coca

Ingredients per a la ceba caramel·litzada

Maria Encinas @mariacosbel

https://www.instagram.com/mariacosbel/
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Coca de recapte amb botifarra d’espinacs
i formatge de cabra

• Posa les panses en remull amb el vi dolç i reserva.

Per a la massa de la coca:
• Posa l’aigua amb el sucre i el llevat esmicolat en un got, amb una 
cullera dissol el llevat i deixa 10 minuts actuar fora de la nevera.

• Barreja l’aigua i el llevat activat amb la mantega i l’oli.

• En un recipient ampli tamisa la farina.

• Afegeix la meitat de la farina i barreja, afegeix l’altra meitat i la sal. 
Pasta fins que la massa quedi suau. Uns 15 o 20 minuts a mà o 10 
minuts amb la pastadora.

• Forma una bola i posa-la a un recipient ampli pintat amb una mica 
d’oli. Tapa i deixa llevar en un lloc càlid durant 90 minuts. 
 

• Dora una mica els pinyons en una paella i reserva. Talla la botifarra a 
trossets d’1 cm. Reserva. 
 
 
Prepara la ceba caramel·litzada:

• Posa una miqueta d’oli a una paella i posa-la al foc, quan estigui bé 
calenta marca els raviolis de carabassó un minut pels dos costats. 
Treu-los amb l’ajuda d’una espàtula i reserva en un plat.

• Afegeix el moscatell i les dues culleres de sucre. Deixa caramel·litzar 
destapat durant uns 15 minuts remenant de tant en tant. Reserva.

Elaboració

Maria Encinas @mariacosbel

https://www.instagram.com/mariacosbel/
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Coca de recapte amb botifarra d’espinacs
i formatge de cabra

• Prepara una safata amb paper vegetal.

• Estira la massa en forma ovalada de la mesura que et càpiga a la 
safata. Tapa i deixa llevar 60 minuts. Introdueix els dits a la massa 
deixant-la amb les marques dels dits.

• Preescalfa el forn 20 minuts abans a 200 °

• Pela, descoratja la poma i talla a llunes fines.

• Posa la poma a la base de la coca. A sobre col·loca la ceba cara-
mel·litzada.

• Reparteix la botifarra d’espinacs per sobre, reparteix els pinyons i 
les panses escorregudes.

• Esmicola el formatge de Cabra, els llardons i posa’ls per sobre.

• S’enforna durant 30 o 35 minuts. Al cap de 20 minuts pots posar 
un tros de paper d’alumini per sobre perquè no es torrin massa les 
panses i la botifarra.

• Treu del forn i rega amb un rajolí d’oli d’oliva.

Elaboració

Maria Encinas @mariacosbel

https://www.instagram.com/mariacosbel/
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Coca de recapte amb botifarra d’espinacs i formatge de cabra 
- 

Maria Encinas
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Risotto amb botifarra 
d’ou i carabassó

• 300 gr d’arròs carnaroli o arborio
• 1 botifarra d’ou i carabassó Salgot
• 80 gr de formatge parmesà
• 3 grans d’all i una ceba gran
• 1 carabassó
• 1 L de brou de pollastre
• 250 ml de vi blanc
• Sal, pebre i oli d’oliva
• Cebollí per decorar

Ingredients per a la masa de la coca

Irene Requena @irenecocinaparati

https://www.instagram.com/irenecocinaparati/
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Risotto amb botifarra d’ou i carabassó

• Per començar pela la ceba i els alls. Pica els alls i ratlla la ceba. Posa 
en una cassola un bon rajolí d’oli d’oliva i afegeix els alls. 

• Passat un minut, afegeix la ceba i deixa que es faci tot i es vagi 
daurant a foc mitjà. A una altra cassola, posa el brou de pollastre a 
escalfar.

• Talla el carabassó i la botifarra a dauets (guarda algunes rodanxes 
per decorar). Quan la ceba i l’all comencin a daurar-se, afegeix el 
carabassó perquè es vagin fent a poc a poc. Afegeix una mica de sal 
i pebre. 

• Quan tot agafi un to daurat, afegeix l’arròs i que cogui 3 o 4 minuts 
sense deixar de remenar. A continuació afegeix el vi blanc i remou 
bé l’arròs amb la resta d’ingredients. Deixa que es consumeixi l’al-
cohol i segueix movent.

• Quan es redueixi el vi, afegeix la botifarra tallada i un parell de 
cullerots del brou calent. No deixis de moure l’arròs, perquè el que 
ens interessa és que deixi anar tot el midó. 

• Afegeix el brou com t’he explicat abans, o sigui, un parell de culle-
rots i moure fins que es consumeixi, així fins a esgotar el brou.

• En aquest punt tasta-ho i comprova que l’arròs estigui al punt 
exacte de cocció, si veus que t’ha quedat dur i ja no et queda brou, 
posa a escalfar ràpidament una mica d’aigua i fes el procés anterior. 
Retira l’arròs del foc i ratlla per sobre el formatge parmesà, reme-
nant bé perquè es barregi amb la resta d’ingredients i es fongui amb 
la calor.

• Ja és el moment de servir i si vols, pots posar per sobre a cada 
plat, unes rodanxes de botifarra, una mica de cibulet i una mica de 
parmesà.

Elaboració

Irene Requena @irenecocinaparati

https://www.instagram.com/irenecocinaparati/
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Risotto amb botifarra d’ou i carabassó 
- 

Irene Requena
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Curri de cigrons amb 
botifarra d’ou i espinacs

• 400 g de cigrons cuits
• Botifarra d’ou amb espinacs SALGOT
• 1 ceba petita
• 2 grans d’all
• Oli d’oliva verge extra
• 1 tomàquet madur natural (ratllat)
• 150 g de crema de coco
• 1 bona branca de coriandre fresc
• 1 tros de gingebre fresc
• 1 culleradeta de curri en pols
• Pols de cúrcuma (opcional)
• 1 culleradeta de comí en pols
• 1 culleradeta de coriandre en pols (o llavors)
• 1/2 litre de brou de verdures o aigua mineral
• Sal i pebre blanc
• Ratlladura de llima (opcional)

• Arròs basmati per acompanyar (opcional)
• Pa naan o pa pita

Ingredients

Ingredients per a acompanyar el plat

Silvia Tarragona @chupchupchup.recetas

https://www.instagram.com/chupchupchup.recetas/


36

Curri de cigrons amb botifarra d’ou i espinacs

• Pelem la ceba i els alls. Els piquem.

• Escalfem l’oli d’oliva en un recipient i afegim la ceba. La tirem uns 
quatre o cinc minuts fins que agafi color.

• Afegim els alls i el gingebre ratllat i ho deixem un parell de minuts 
més.

• Seguim amb el tomàquet triturat. Donem unes voltes, el deixem 
dos o tres minuts i afegim el comí, el coriandre en pols i el curri. La 
resta d’espècies en pols, cúrcuma (opcional).

• Si veus que queda molt sec pots afegir una mica de brou de verdu-
res o aigua.

• Remenem bé i afegim els cigrons cuits (previ escorreguts) barrejant 
bé perquè tot quedi integrat.

• Ho deixem a foc mitjà durant 10 minuts i afegim la botifarra d’espi-
nacs tallada.

• Continuem uns dos-tres minuts més, volem que els trossos de boti-
farra quedin sencers.

• Després d’apagar el foc, afegim la crema de coco i rectifiquem de 
sal.

• Servim amb coriandre fresc per sobre i ratlladura de llima.

• Per acompanyar és ideal una mica d’arròs basmati bullit.

• No t’oblidis del pa pita o el pa naan per completar el menjar.

A tenir en compte:
• Pots preparar aquest plat amb antelació i deixar-lo per l’endemà.

• Es manté uns dies a la nevera, però el pots congelar per conser-
var-lo per dies posteriors.

• Les verdures les pots combinar al teu gust igual que els llegums.

• El gingebre fresc el pots substituir per gingebre en pols.

• I les espècies, de la mateixa manera, les pots variar segons el que 
tinguis.

Elaboració

Silvia Tarragona @chupchupchup.recetas

https://www.instagram.com/chupchupchup.recetas/


37

Curri de cigrons amb botifarra d’ou i espinacs 
- 

Silvia Tarragona
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Coca de llardons amb 
mousse de botifarra 
d’espinacs i ricotta

• 1/2 làmina de pasta de full amb mantega
• 50 g de llardons Salgot
• Sucre de llustre

• 70 g de botifarra d’espinacs Salgot
• 4 cullerades plenes de formatge ricotta
• 50 g d’espinacs frescos baby (deixar algunes fulles crues per decorar)
• 1 cullerada de ceba caramel·litza
• Un rajolí d’oli d’oliva
• Un rajolí de nata lleugera
• Sal i pebre

• 30 g de botifarra d’espinacs a rodanxes i sense pell
• Cirerols
• Unes fulles d’espinacs

Ingredients per a la coca de llardons

Ingredients per a la mousse

Ingredients per a decorar

Sue Moya @art_by_sue

https://www.instagram.com/stories/art_by_sue/
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Sue Moya @art_by_sue

Coca de llardons amb mousse de botifarra 
d’espinacs i ricotta

Per a la coca:
• Tritureu els llardons amb un robot

• Posar la pasta de full entre dos papers de forn untat amb els llar-
dons triturats

• Empolvorar amb sucre de llustre (posar molt poc, és un plat salat 
però aquest toc dolç li va perfecte)

• Estirar la massa amb un corró i posar al forn amb pes a sobre per-
què no pugi la pasta de full, durant 20 minuts a 180 ° i amb el forn 
preescalfat amunt i avall.

• Vigilar perquè cada forn és diferent

• Un cop fornejat, tallar la làmina en calent en tres rectangles.

Per a la mousse:
• Triturem tots els ingredients de la mousse amb un robot (treure la 
pell a la botifarra).

• Posem la barreja a una màniga pastissera i a la nevera durant una 
hora.

• Preparem el plat:

• Posem un rectangle de coca, el farcim amb la mousse, posem una 
altra capa de coca i tornem a omplir de mousse (no poseu molta, 
són tres capes).

• I finalment, posem la tercera capa i última. Amb la màniga pastisse-
ra procurem que ens quedi bonic

• Sobre la capa de mousse última, posem la botifarra a rodanxes i 
decorem amb tomàquets cherry i les fulles crues d’espinacs baby.

Elaboració

https://www.instagram.com/stories/art_by_sue/
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Coca de llardons amb mousse de botifarra d’espinacs i ricotta 
- 

Sue Moya
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Ada Parellada @adaparellada

Botifarra d’ou de bacó 
i ceba, amb cruixent de 
llardons i brots

• Tancar els llardons i posar-los distribuïts a la pasta phyllo.

• Doblegar, tallar a daus i coure al forn, a 200ºC entre dos papers 
sulfuritzats, durant 10 minuts.

• Tallar molt menuda la botifarra.

• Amb una mandolina o un pelador, fer làmines de carabassó ben 
fines.

• En un plat posar una cullerada de romesco.

• Amb la làmina de carabassó farcir un motlle.

• En el centre del carabassó, posar la botifarra d’ou.

• Posar sobre la salsa de romesco.

• Acabar amb el phyllo i els brots.

• 1 unit. de botifarra d’ou de bacó i ceba
• 100 gr. salsa romesco
• 1 làmina de pasta phyllo
• 100 gr. llardons
• 1 Carabassó
• Brots o germinats

Ingredients (per a 4 persones)

Elaboració

https://www.instagram.com/adaparellada/
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Botifarra d’ou de bacó i ceba, amb cruixent de llardons i brots 
- 

Ada Parellada
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Ada Parellada @adaparellada

Crema de porros amb 
botifarra d’ou, poma 
daurada i llardons

• Rentar els porros i reservar la tija verda.

• Tallar la part blanca a trossos.

• Pelar la patata i tallar a daus.

• En una cassola, posar la mantega i ofegar el porro i la patata.

• Cobrir la barreja amb aigua o brou de verdures.

• Salpebrar i coure a foc suau durant 20 minuts.

• Triturar fins a aconseguir una crema fina.

• Passar per un colador i reservar a la nevera.

• Afegir una mica de nata al final.

• Paral·lelament, pelar les pomes, tallar-les a daus i saltejar-les en 
una paella amb una mica de mantega i sucre.

• Empatar la base en un got petit, afegir els daus de poma, la botifa-
rra d’ou.

• Acabar amb la crema de porros, els llardons picats i una mica de la 
part verda de la tija que hem reservat.

• 1 unit. de botifarra d’ou
• Llardons
• 4 porros
• 1 patata
• 1 Carabassó

• 2 pomes Golden
• 50 gr. de mantega
• 20 gr. de sucre
• Aigua o brou vegetal

Ingredients (per a 4 persones)

Elaboració

https://www.instagram.com/adaparellada/
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Crema de porros amb botifarra d’ou, poma daurada i llardons 
- 

Ada Parellada
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Ada Parellada @adaparellada

Pa cruixent, botifarra 
d’ou de carabassó,  
humus de remolatxa i 
avellanes

• Estirar el pa de motlle amb un corró i el posem dins un anell me-
tàl·lic.

• Torrar el pa al forn.

• Triturar els cigrons amb mitja remolatxa cuita.

• Afegir oli d’oliva, sal i pebre al gust.

• Tallar la botifarra d’ou de carabassó.

• Posar hummus de remolatxa a sobre la torrada i la botifarra d’ou de 
carabassó.

• Acabar amb un tall de rave, 1/8 de tomàquet Cherry i una avellana.

• 1 unit. de botifarra d’ou de cara-
bassó

• 1 unit. de pa de motlle sense crosta
• 1 remolatxa cuita
• 10 tomàquets Cherry

• 1 manat de raves
• 200 gr. de cigrons cuits
• 50 gr. d’avellanes torrades
• Sal i pebre
• Oli d’oliva

Ingredients (per a 4 persones)

Elaboració

https://www.instagram.com/adaparellada/
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Pa cruixent, botifarra d’ou de carabassó,  
humus de remolatxa i avellanes 

- 
Ada Parellada
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Ada Parellada @adaparellada

Wrap de botifarra  
d’ou de carbassó, salsa 
Hoisin i espaguetis de 
carabassó

• Unteu els wraps amb salsa hoisin.

• Talleu el carbassó amb l’aparell de fer espague-
tis.

• Talleu la botifarra molt fineta.

• Ompliu els wraps amb la botifarra d’ou de cara-
bassó i els espaguetis de carbassó.

• Enrotlleu els wraps i talleu-los.

• 1 botifarra d’ou de carbassó
• 1 carbassó
• 150 g de salsa hoisin
• Wraps

Ingredients (per a 4 persones)

Elaboració

https://www.instagram.com/adaparellada/
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Wrap de botifarra d’ou de carabassó, salsa Hoisin 
i espaguetis de carabassó

- 
Ada Parellada
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Ada Parellada @adaparellada

Wrap de botifarra d’ou 
amb allioli de
mel i alga nori

• Tallar la botifarra a rodanxes.

• Tallar l’alga nori a tires.

• Untar les dues cares de la botifarra d’ou amb 
allioli de mel.

• Embolicar la botifarra amb l’alga nori.

• 1 unit. de botifarra d’ou
• 2 làmines d’alga nori
• 100 gr. allioli de mel

Ingredients (per a 4 persones)

Elaboració

https://www.instagram.com/adaparellada/
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Wrap de botifarra d’ou amb allioli de mel i alga nori
- 

Ada Parellada
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Miquel Antoja @miquelantoja

Pèsols ofegats a la 
catalana amb botifarra 
d’ou de patata i ceba

• 500 gr pèsol fresc pelat sense 
beina

• 100 gr de ceba
• 25 gr oli
• 150g botifarra d’ou de patata i ceba
• 50 gr xerès sec

• 100 gr aigua
• 2 grans d’all
• 10g fulles de julivert
• 1 branca de menta
• c / s sal i pebre blanc

Ingredients

• Escalfar l’oli i sofregir la ceba picada a juliana. Ens interessa textura 
caramel·litzada, per tant, l’hem de tenir força estona sofregint a foc 
lent/mig.

• Un cop tenim la ceba caramel·litzada, incorporem l’all ben picat i 2 
minuts després afegim les fulles de julivert picades.

• Quan l’all estigui cuit sense arribar a daurar, afegim el xerès sec.

• Seguidament deixem que s’evapori l’alcohol i incorporem l’aigua.

• Afegim els pèsols frescos, barregem i tapem fins que arrenqui el 
bull.

• Cuinem durant 4 minuts i incorporem la botifarra tallada en cubs d’1 
cm màxim.

• Afegim la branca de menta i deixem tapat durant dos minuts fora 
del foc.

Elaboració

https://www.instagram.com/miquelantoja/
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Pèsols ofegats a la catalana amb botifarra d’ou de patata i ceba
- 

Miquel Antoja
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Cous cous amb botifarra 
d’ou d’espinacs, panses i 
pinyons, vinagreta 
cítrica i verduretes

• 200 gr de cous cous
• 300 gr aigua mineral
• 10 gr de mantega
• 10 gr d’oli
• 10 gr suc de llimona, llima i manda-
rina

• 1 botifarra d’ou d’espinacs, panses 
i pinyons

• 80 gr alvocat
• 50 gr tomàquet a daus sense llavors
• 20 gr ceba morada
• 50 gr pastanaga
• 20 gr festucs
• 3 gr mostassa en gra
• 5 gr sal
• 0,4 gr nou moscada

• Bullir els 300 gr d’aigua mineral i apartar del foc.

• Afegir els 200 gr de cuscús.

• Tapar i deixar que s’hidrati durant 5 minuts.

• Un cop hidratat, afegir la mantega (textura pomada), l’oli i el suc de 
cítrics i barrejar bé.

• Tallar a daus petits tots els ingredients i salpebrar i afegir la nou 
moscada ratllada.

• Barrejar tots els ingredients amb delicadesa per no danyar l’alvocat 
i aconseguir una barreja homogènia i molt fresca i acolorida.

• Rectificar de sal, nou moscada i mostassa si cal.

Ingredients per fer el nigiri

Elaboració

Miquel Antoja @miquelantoja

https://www.instagram.com/miquelantoja/
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Cous cous amb botifarra d’ou d’espinacs, panses i pinyons,
vinagreta cítrica i verduretes

- 
Miquel Antoja
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Caneló de carabassó 
amb botifarra d’ou 
de carabassó i ceba, 
brandada de bacallà 
i olives d’Aragó

• 500 gr. de llom de bacallà dessalat
• 150 gr. d’oli
• 25 gr. d’alls
• 50 gr. de nata 35% MG
• c / s sal

• 1 carabassó gran
• 1 botifarra d’ou de carabassó i ceba
• 30 gr olives d’Aragó

Ingredients per la brandada

Ingredients pel caneló

Miquel Antoja @miquelantoja

https://www.instagram.com/miquelantoja/
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Caneló de carabassó amb botifarra d’ou 
de carabassó i ceba, brandada de bacallà
i olives d’Aragó

Per la brandada:
• Tallar els alls a làmines.

• Sofregir en l’oli calent els alls laminats.

• Quan observem que els alls comencen a tenir un daurat uniforme, 
tallarem la cocció colant els alls i reservant l’oli infusionat que és el que 
ens interessa.

• Escalfar en una olla el bacallà, cobert amb aigua mineral, a foc lent.

• Amb un termòmetre comprovar que la temperatura de l’aigua no so-
brepassi els 60º.

• Als 60º, escórrer i esmicolar el bacallà amb cura. Aquest pas és impor-
tant per comprovar que només tenim carn de bacallà, retirem la pell i 
ens assegurem que no quedi cap espina abans de triturar-lo.

• En un got mesclador, triturar amb ajuda d’una batedora, el bacallà amb 
l’oli infusionat i així obtenir una textura cremosa.

• Finalment incorporar la nata líquida, si cal afegir una mica més o men-
ys, per aconseguir la textura cremosa desitjada. Barrejar.

• Salpebrar si cal.

Pel caneló:
• Tallar amb una mandolina el carabassó, formant així, làmines fines.
• Tallar a juliana la botifarra d’ou.
• Tallar les olives d’Aragó a dauets petits, retirant els pinyols.
• Ajuntem 3 làmines de carabassó, intercalades, deixant meitat lliure 
entre cadascuna.

• Disposem, amb l’ajuda d’una màniga, la brandada en una punta 
del carabassó.

• Afegim la botifarra i enrotllem el carabassó per formar així el caneló.
• Decorem per sobre amb les olives d’Aragó i un raig d’oli d’oliva.

Elaboració

Miquel Antoja @miquelantoja

https://www.instagram.com/miquelantoja/
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Caneló de carabassó amb botifarra d’ou de carabassó i ceba, 
brandada de bacallà i olives d’Aragó

- 
Miquel Antoja
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Miquel Antoja @miquelantoja

Rigatoni amb crema 
de tòfona i botifarra d’ou 
de formatge i bacó

• 150 gr de rigatonni (o qualsevol 
altre tipus de pasta)

• 50 gr de bacó o cansalada
• 1 botifarra d’ou de formatge i bacó 
Salgot

• 100 gr de nata al 35% de MG

• 50 gr de Parmesà ratllat
• 1 cullera de pasta de tòfona

Ingredients

• Bullir els rigatoni en una olla amb aigua abundant.

• Mentre, sofregir en una cassola el bacó, sense oli, ja que el mateix 
bacó deixa anar força greix.

• Un cop el bacó estigui daurat, afegim la botifarra d’ou de formatge 
tallada a daus petits i abans que s’esmicoli, afegim la nata.

• Deixem que arribi a bullir i afegim el formatge ratllat i la pasta de 
tòfona.

• Barregem bé i deixem bullir uns minuts fins que espesseixi.

• Un cop tenim els rigatoni bullits i la salsa espessida al gust, és hora 
de barrejar tot junt.

• Per sobre podem ratllar més formatge i una mica de tòfona fresca.

Elaboració

https://www.instagram.com/miquelantoja/
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Rigatoni amb crema de tòfona i botifarra d’ou 
de formatge i bacó

- 
Miquel Antoja
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Torrada especiada 
amb botifarra d’ou  
mediterrània, burrata i 
ruca

• 1kg tomàquet ratllat sense llavors
• 30 gr sucre
• 50 gr oli d’oliva
• 250 gr tomàquet sec en oli d’oliva escorregut
• 150 gr pesto verd
• 50 gr quètxup casolà
• Sal i pebre

• 1 pa de motlle allargat
• c/s de pebre vermell
• 1 botifarra d’ou mediterrània Salgot
• 4 tomàquets cherry
• 1 burrata italiana
• 10 gr de fulles de ruca
• Sal i oli d’oliva

Ingredients pel pesto rosso

Ingredients per la torrada

Miquel Antoja @miquelantoja

https://www.instagram.com/miquelantoja/
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Torrada especiada amb botifarra d’ou medi-
terrània, burrata i ruca

Pel pesto rosso:
• Tallar els tomàquets pera per la meitat i retirar les llavors. Ratllar amb 
ratllador i reservar 1kg d’aquesta polpa de tomàquet.

• Disposar en una paella la polpa de tomàquet i cuinar durant 20 a 25 
minuts a foc mitjà alt per evaporar tota l’aigua d’aquest i només con-
centrar els sabors.

• Un cop observem que només ens queda la polpa, rectifiquem amb el 
sucre per evitar l’excés d’acidesa.

• Normalment s’evaporen uns 400gr gairebé la meitat! Així que amb 
aquesta proporció de 600 g de polpa de tomàquet reduïda, ho pas-
sarem a la Thermomix amb la resta d’ingredients fins aconseguir una 
bona textura.

Per la torrada:
• Tallar pa de motlle allargat a tires amb un ganivet.

• Empolvorar de pebre vermell (picant o normal), sal i un raig d’oli 
d’oliva.

• Posar les tires de pa al forn, prèviament calent, a 180ºC.

• Quan observem que estan ben torrades les retirem.

• Tallarem la botifarra a rodanxes, els Cherry a quarts i la burrata a 
porcions petites.

• Muntarem les torrades amb el següent ordre: pesto rosso a la base, 
burrata, botifarra, Cherry i la ruca per sobre amb un rajolí d’oli 
d’oliva.

Elaboració

Miquel Antoja @miquelantoja

https://www.instagram.com/miquelantoja/


62

Torrada especiada amb botifarra d’ou mediterrània, 
burrata i ruca

- 
Miquel Antoja
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Mousse de coca 
de llardons amb poma 
rostida com una tatin

• 130 gr sucre morè
• 80 gr farina
• 40 gr ametlla en pols
• 20 gr de llardons triturats en pols
• 80 gr mantega
• 2 g sal

• 150gr de llet
• 100 g de llardons Salgot
• Un full i mitja de gelatina
• 200gr de xocolata blanca
• 220gr de nata semimuntada

Ingredients pel crumble

Ingredients per la mousse

Miquel Antoja @miquelantoja

https://www.instagram.com/miquelantoja/
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Mousse de coca de llardons amb poma rosti-
da com una tatin

Pel crumble:
• Tallar la mantega a daus i reservar a la nevera.

• Pesar la farina en un bol amb la sal i l’ametlla i els llardons en pols.

• Barrejar amb la kenwood o la kitchen Aid amb la pala lleugerament tots 
els ingredients junts. És important que la mantega estigui ben freda per 
aconseguir fer una pasta dura en acabar el pastat.

• També podem fer-ho manualment però el resultat final no és tan per-
fecte com el d’una màquina a causa de la temperatura de les nostres 
mans.

• Un cop tenim la massa dura, fem petites porcions i les coem al forn a 
150 º durant uns 15 minuts aprox.

Per la mousse:
• Disposar la llet en un cassó i portar a ebullició.
• Quan bull li afegim un full i mitja de gelatina hidratada i escorreguda 
i ho emulsionem amb la xocolata blanca.

• Un cop tenim la barreja ben emulsionada li donem Tourmix.
• Afegim els llardons triturats i incorporem la nata semimuntada.
• Deixar unes 2 hores a la nevera.
• Per altra banda rostir al forn la poma tallada i untada amb una mica 
de mantega.

• En un vaset disposar la mousse, la poma i decorar amb el crumble.

Elaboració

Miquel Antoja @miquelantoja

https://www.instagram.com/miquelantoja/
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Mousse de coca de llardons amb poma rostida com una tatin
- 

Miquel Antoja
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Salgot és una empresa familiar fundada el 1928 per Antoni Salgot a Aigua-
freda (Barcelona), que sempre ha estat vinculada al territori i ha mantingut 
un profund compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient.

Més de 90 anys d’història avalen la filosofia d’una marca que s’expressa 
amb la màxima “per viure bé, cal menjar bé”, definint el caràcter genuí, 
autèntic i apassionat de Salgot, que promou l’alimentació des del plaer. 
Un retorn als orígens per una companyia que s’ha adaptat als temps i que 
defensa que, per a gaudir d’una vida equilibrada, no cal privar-se de men-
jar embotits, sinó que cal consumir-ne de qualitat. Perquè la vida és massa 
bona per no menjar bons embotits.

I què ens pot fer més feliços quan mengem embotits que menjar-los de 
qualitat? Degustar-los en companyia. A Salgot creiem que els àpats s’han 
de viure envoltats de família i amics, perquè cada mossegada és un plaer 
únic.

‘Vivim com mengem’ promou un estil de vida positiu, enèrgic i il·lusionant, 
que potencia i valora la capacitat de compartir el gust que suposa menjar, 
incorporant productes gourmet a qualsevol moment del dia.
  
L’empresa ha preservat al llarg de tota la seva història la manera tradicio-
nal d’elaborar els embotits per oferir productes naturals produïts amb la 
millor carn i els ingredients més saludables. La marca elabora tres línies de 
producte: embotits tradicionals, ecològics i vegetals.

A més, a Salgot, disposem d’una Ecogranja, un espai pioner creat el 2010. 
És la primera granja de porc ecològic visitable de l’estat i s’ha convertit en 
el projecte vertebral de l’empresa i en el que millor transmet la filosofia 
de compromís amb el medi ambient, respecte pels animals i amor per la 
professió.
 
Més informació: www.salgot.com

Vivim com mengem

Sobre Salgot...

http://salgot.com/ca/
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