23.05.2020

entreteniment
en dies de
en dies de
confinament
Una proposta cada dia per
sobreviure a l'avorriment

23.05.2020

cuinem!
Avui et portem algunes
receptes salades i senzilles
perquè cuinis a casa!
- Empanadilles
- Sushi
- Quiche
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Empanadilles
Ingredients
- 3 ous
- 300 grams de tonyina
- Salsa de tomàquet
- Massa d'empanada
- Pebre
- Sal
Elaboració
En primer lloc, començarem fent 2 ous durs, bullint-los amb
aigua i sal durant aproximadament 12 minuts. Un cop estiguin
cuits, els pelarem, els tallarem a trossos ben petits i els
col·locarem a un bol. Afegirem a aquest mateix bol els 300
grams de tonyina (escorreguts prèviament) i el tomàquet, al
nostre gust. És recomanable que no quedi ni massa líquid ni
massa espès. Seguidament, ho barrejarem fins que quedi una
mescla homogènia i hi afegirem un polsim de sal i de pebre.
Estenem la massa d'empanada sobre una superfície plana i la
tallem en forma rodona (en funció de la mida que desitgem que
tinguin les empanadilles). A continuació haurem de col·locar
petites porcions de farcit al centre i tancar-les fent marques
amb una forquilla a la cantonada per a que quedin ben
segellades. Per acabar, les haurem de envernissar amb clara
d'ou, punxar-les i posar-les al forn (el temps i la temperatura
dependrà de la massa que utilitzem, que ho especificarà a
l'envasat).
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Sushi
Ingredients (per 4 makis)
- Alga nori
- 200 grams d’arròs especial per a sushi
de gra rodó i curt (si no aconsegueixes
trobar-ne, també pots utilitzar arròs
bomba).
- Amanir al gust amb la següent barreja:
5 parts de vinagre.
2 parts de sucre.
1 part de sal.
- Wasabi i/o salsa de soja (al gust).
- Ingredients variats per a facir el maki (salmó fumat, alvocat, tonyina, cranc de
mar, maduixes, gambes, maionesa, etc.).

Elaboració
Per a preparar sushi, primer de tot has de saber que el secret és
l’arròs. Per això mateix, és important utilitzar un arròs especial per a
sushi: de gra rodó i curt, que farà que tingui més consistència a
l’hora de muntar les peces.
Abans de coure’l cal rentar-lo bé, per tal d’eliminar-ne el midó. N’hi
haurà prou amb col·locar-lo en un recipient amb aigua freda,
remenar-lo i esbandir-lo diverses vegades fins que l’aigua ja no surti
blanquinosa.
Un cop fet, posarem a coure l'arròs. La durada de la cocció dependrà
de la quantitat i del tipus (generalment en els paquets figura quant
ha de durar aquest procés). Un cop cuit, traurem l’arròs del foc i el
deixarem dins l'olla sense retirar la tapa durant 10 minuts més.
Seguidament l’escorrem i el col·loquem a un recipient perquè es
refredi.
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Sushi
Mentrestant, amanirem l’arròs utilitzant una proporció de 1:5 (hi ha
d’haver una porció de barreja per cada cinc porcions d’arròs). La
barreja ha de contenir 5 parts de vinagre, 2 de sucre i 1 de sal i cal
remenar-la bé fins que quedi homogènia.
A continuació afegirem la barreja amb l’arròs i ho remenarem amb
compte. Per evitar que s’assequi, ho cobrirem amb un drap humit.
Un cop acabat el procés, podrem començar a muntar els rotlles. Per
això, col·locarem les làmines d’alga marina seca sobre una superfície
planera i, seguidament, hi escamparem arròs, assegurant que no
quedin forats buits. Sobre l’arròs hi col·locarem l’ingredient base o la
combinació d’ingredients que desitgem com, per exemple: salmó
fumat, alvocat, tonyina, cranc de mar, maduixes, gambes, maionesa,
etc.
Finalment haurem d’enrotllar la làmina d’alga amb el farcit formant
un rotllo llarg, com si fos un tub i tallar-lo amb compte, assegurant
que no es desmunti.
Per acabar, només caldrà servir-lo i sucar-lo, en cas que ho vulguem,
amb salsa de soja o wasabi.
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Quiche
Ingredients
- Massa de quiche
- 1 manat de porros
- 350 grams de bolets
- 150 grams de formatge de cabra
- 200 ml de crema de llet
- 3 ous
- Oli d'oliva
- Mantega
- Sal
- Pebre

Elaboració
Netejarem els porros i els tallarem a rodelles primes. Els passarem
per una paella amb una mica d'oli d'oliva i els courem a foc suau. Hi
afegirem els bolets nets i tallats a làmines i ho courem tot fins que el
líquid que desprenen s'hagi absorbit.
Untarem un motlle amb mantega i hi estendrem la massa a sobre.
Si així ho indica a l'envàs del producte la punxarem i la posarem al
forn durant el temps i a la temperatura corresponent.
Seguidament batrem els ous a un bol i hi afegirem la nata líquida,
els porros i els bolets i un polsim de sal i de pebre. Abocarem la
mescla a sobre la massa i la repartirem per la superfície fins que
quedi uniforme. Tallarem el formatge de cabra a rodelles fines i les
repartirem per aosbre de la quiche. Finalment, la deixarem coure al
forn (el temps i la temperatura estarà indicada a l'envàs de la
massa). Sabrem que està correctament cuita quan al punxar-la
l'estri surti net.

