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del 20 al 27 de setembre de 2013 a la Sala Punt de Comerç,
“Molins de Rei Centre de Comerç” al Mercat Municipal
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MOLINS DE REI
Molins de Rei és un referent de l’oferta gastronòmica de la comarca i dins del 
marc de la Festa Major de la vila s’organitzen les IX Jornades Gastronòmiques 
a la Sala Punt de Comerç del Mercat Municipal.
Aquestes jornades són la millor manera de conèixer, tastar i gaudir de 
la gastronomia del territori gràcies a la col·laboració dels restauradors 
professionals que expliquen i elaboren un plat en directe que es maridarà 
amb cava de diversos cellers a càrrec de diferents enòlegs; així com són una 
bona ocasió per promocionar i difondre el comerç local de la vila.
La nostra intenció és que la gent de la vila i l’entorn gaudeixin d’una 
gastronomia mediterrània, els assistents podran degustar els diferents plats 
acompanyats d’una copa de cava i cuinar els plats a casa seva, comprant 
productes frescos i de temporada, al comerç de proximitat; de la mateixa 
manera que si van a menjar a fora de casa tinguin en compte els plats de la 
nostra cuina, als nostres restaurants.
En aquestes pàgines teniu a la vostra disposició les receptes per poder cuinar 
els plats que es degustaran i maridaran durant les jornades, i la guia dels 
restauradors que hi participen.
A més a més, amb les Jornades Gastronòmiques es posa de manifest 
l’exponent per excel·lència del treball en conjunt de tots i cada un dels 
sectors econòmics implicats: el comerç organitzat, amb la Unió de Botiguers 
al capdavant; el Mercat Municipal, exponent del menjar fresc i sa; el Gremi 
d’Hostaleria, aglutinador del sector, i l’Ajuntament de Molins de Rei, que fa 
una aposta clara pel turisme. És, doncs, un treball realitzat colze a colze 
que fem tots junts per consolidar les Jornades Gastronòmiques com un 
esdeveniment molt esperat entre molinencs i visitants.
Aquesta és ja la IX edició de les Jornades Gastronòmiques i la veritat és 
que, veient-ne els resultats, podem afi rmar que any rere any han estat un èxit 
aclaparador de públic assistent.
Volem agrair l’esforç de tots els comerços i restauradors que han col·laborat 
per poder fer realitat aquestes jornades i invitar a tothom a gaudir durant 
aquests dies de les excel·lents receptes dels cuiners i dels maridatges fets 
per l’enòleg.

Moltes gràcies!

Us hi esperem!
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En els actes, tant d’inauguració com de cloenda, comptarem 
amb la presència de l’ Alcalde, Sr. Joan Ramon Casals 
i Mata; la Regidora de Turisme, Sra. Carme Madorell i 
Colomina, i el president de la Unió de Botiguers de Molins 
de Rei, Sr. Jordi Vilaprinyó i Parellada,i, també, amb el 
gerent del Gremi d’ hosteleria i Turisme del Baix Llobregat 
Centre Nord, Sr. Francisco Mozo.

DIVENDRES DIA 20 DE SETEMBRE
20.00

ELS FOGONS DE LA XIRGU
INAUGURACIÓ

CARAGOLS AMB SÍPIA I CALAMARSETS

CLOENDA

DILLUNS DIA 23 DE SETEMBRE
20.00

PASTÍS DE FESTA MAJOR

DIMARTS DIA 24 DE SETEMBRE
20.00 RESTAURANT LA PENI

CARPACCIO DE TONYINA MARINAT AMB CÍTRICS, I 

TÀRTAR DE TOMÀQUET I XAMPINYONS

DIJOUS DIA 26 DE SETEMBRE

DIMECRES DIA 25 DE SETEMBRE

19.30

20.00

FORN I PASTISSERIA ARENAS MOLINS

TORRADA DE FOIE AMB POMA CARAMELITZADA, 

FORMATGE DE CABRA EN ROTLLE I SALSA DE MANGO

TÀRTAR DE SALMÓ MARINAT A L’ANET

DIVENDRES DIA 27 DE SETEMBRE
18.00

CAKE ALEMANY DE POMA

PASTISSERIA CARDONA

RESTAURANT SAMARANCH PARK

RESTAURANT EL TAST



CARAGOLS AMB SÍPIA I CALAMARSETS

INGREDIENTS:
1 ceba gran

1 pebrot vermell

5 grans d’all

1 fulla de llorer

1 got de vi blanc

½ copa de conyac

½ l de fumet de peix

1 kg de caragol vinyal

2 sípies grans

10 calamarsets

Maridatge:
Recaredo
Brut Nature Gran Reserva 2007

ELS FOGONS DE LA XIRGU
C/ Rafael Casanova, 78 · 08750 Molins de Rei · Tel: 93 182 62 59
www.restaurantlaxirgu.cat
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ELABORACIÓ:

Rentem els caragols amb aigua, sal i vinagre, unes 3 o 4 vegades, fi ns que 
quedin ben nets.
Posem els caragols en una olla amb dos dits d’aigua, a foc lent, per enganyar-
los. Un cop enganyats, els rentem de nou.
Posem aigua en una olla amb un manat d’herbes, dues fulles de llorer, i 
deixem  que bulli a foc lent. Tot seguit, ho reservem.
Per fer el sofregit agafem una ceba gran i la tallem a dauets petits; també agafem 
una fulla de llorer i  sis o set grans d’all picats. Ho posem tot a sofregir en una 
olla amb oli d’oliva.
Un cop ho hem sofregit, hi afegim una copa de vi blanc, tres culleradetes de 
conyac i una cullerada de pebre vermell. Hi afegim, també, la salsa de tomàquet 
i, quatre o cinc bitxos.
Afegim els caragols i l’aigua amb què els havíem cuit al sofregit, i ho deixem 
bullir mitja hora a foc lent.
Tallem la sípia a tires i els calamarsets els deixem sencers.
En una paella, hi sofregim all i julivert amb oli. Un cop ho tenim sofregit, hi 
afegim la sípia, a foc fort, i hi afegim un rajolí de vi blanc; tot seguit hi afegim 
els calamarsets.
A continuació, agafem el sofregit de sípia i calamarsets i l’afegim als caragols.
Ho deixem bullir deu minuts més i comprovem si es troba al punt de sal per si 
cal rectifi car-ho.



PASTISSERIA CARDONA
C/ Rafael Casanova, 50 · 08750 Molins de Rei · Tel: 93 680 48 12
C/e: info@pastisseriacardona.com · www.pastisseriacardona.com

PASTÍS DE FESTA MAJOR

INGREDIENTS:
Pasta brisa
Crema catalana
Fruita natural

La Pasta brisa, malgrat 
que la podeu comprar 
feta, sempre és més divertit 
elaborar-la.
Tan sols necessiteu:

500 g  de farina fl uixa
250 g de mantega
125 g de sucre
60 ml de llet
Vainilla líquida

Maridatge:
Vilarnau
Brut Rosat
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ELABORACIÓ:

Dins el bol de la pastadora, hi posarem la farina, el sucre i la 
llet. També hi introduirem, a tallets, sense que estigui desfeta, la 
mantega, que l’haurem tingut fora de la nevera perquè sigui més 
manipulable. En acabat, hi afegirem la vainilla. Ho podeu pastar 
a mà o amb una batedora a una velocitat lenta durant 3 minuts. 
Deixarem reposar la pasta uns 20 minuts per poder estirar-la 
millor.
Li donem la forma i el gruix desitjats en un motlle, i l’enfornem uns 
20 min a 190º.
Un cop la pasta estigui freda, hi posarem la crema. Sobretot, 
treballeu amb la crema freda i reposada. Si us agrada més la 
nata, cap problema.
Finalment, guarnirem el pastís amb la fruita natural, deixant el 
camp lliure als sabors i l’originalitat.



RESTAURANT LA PENI

CARPACCIO DE TONYINA MARINAT AMB CÍTRICS, 
I TÀRTAR DE TOMÀQUET I XAMPINYONS

INGREDIENTS:
400 g de llom de tonyina 

vermella

2 tomàquets madurs

Xampinyons

1 llimona

1 llima 

Julivert

Oli d’oliva verge

Sal i pebre

Maridatge:
Montmarçal
Extremarium

Plaça Mercè Rodoreda, 1 · 08750 Molins de Rei
Tel: 93 668 32 37 · C/e: reserves@lapeni.es · www.lapeni.es
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ELABORACIÓ:

Comencem el plat netejant el llom de tonyina: deixant-lo sense pell, 
espines i la part fosca de la tonyina. El salpebrem i l’emboliquem 
bé amb paper de plàstic transparent i el fi quem al congelador.
A continuació, preparem el tàrtar de tomàquet i xampinyons. 
Netegem i pelem els tomàquets i els xampinyons, i els tallem a 
dauets molt petitons. Els afegim el suc de la llimona, la llima i el 
julivert, sal, pebre i un bon raig d’oli d’oliva verge, i ho deixem 
marinar.
Traiem el llom de tonyina del congelador i el desemboliquem. 
Tallarem la tonyina ben primeta per aconseguir el carpaccio ( si 
pot ser, amb una talladora d’embotits).

Presentació:
Posem el carpaccio al plat de la manera més atractiva possible 
i, al damunt, hi espargim el tàrtar de tomàquet i xampinyons 
marinats amb els cítrics que ja teníem preparat.



RESTAURANT EL TAST

TÀRTAR DE SALMÓ MARINAT A L’ANET

INGREDIENTS:
Per marinar:
1 kg de llom de salmó fresc
1 kg de sal grossa
½ kg de sucre
25 g d’anet

Per al tàrtar:
2 cebes tendres
1 pebrot vermell
2 pebrots verds petits
4 tomàquets (cor de bou)
50 g de tàperes
2 alvocats
1 llimona
Oli d’oliva verge
Vinagre balsàmic de Mòdena

C/ Mossen Jacint Verdaguer, 121 · 08750 Molins de Rei
Tel: 93 680 24 34 · C/e: picapica121@gmail.com

Maridatge:
Vilarnau
Brut Nature Gran Reserva
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ELABORACIÓ:

Pel que fa al salmó, demaneu a la peixateria que us el deixin net, 
sense el cap ni espines, que en quedin dos lloms.
Empolsegueu l’anet per sobre de cada llom de salmó.
Barregeu la sal i el sucre, i cobriu-hi els dos lloms de salmó 
completament; poseu-los a la nevera durant 48 hores.
Traurem el salmó de la nevera i el rentarem a fi  d’eliminar-ne la 
sal i el sucre.
Per fer el tàrtar picarem les cebes, els pebrots, els tomàquets i els 
alvocats, a daus petits, i els afegirem el suc de la llimona, farem 
una vinagreta.
Per muntar el plat, agafarem un motlle rodó, de la mida que ens 
agradi i hi posarem, en primer lloc, els daus de tomàquet; a sobre 
del tomàquet posarem la ceba, després el pebrot, les tàperes, 
l’alvocat i fi nalment el salmó, que també haurem tallat a daus.
Hi afegirem el suc de la llimona (així l’alvocat no canvia de color) 
juntament amb l’oli d’oliva i una mica de vinagre (al gust).



RESTAURANT SAMARANCH PARK

TORRADA DE FOIE AMB POMA CARAMELITZADA, 
FORMATGE DE CABRA EN ROTLLE I SALSA DE MANGO

INGREDIENTS:
(Per a 4 persones)
300 g de foie gras semicuit 
(75 g/ració)
4 torrades de pa
50 g de mantega
50 g de sucre
2 pomes
1 llimona
400 g de formatge de cabra 
en rotlle (100 g/ració)

Per fer la salsa de mango
1 mango
50 g de sucre

C/ Francesc Samaranch, 11 · 08750 Molins de Rei · Tel. 93 668 71 85
C/e: restaurante@samaranchpark.com · www.samaranchpark.com

Maridatge:
Juvé y Camps
Mil·lesimé
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ELABORACIÓ:

Traiem el cor de les pomes sense pelar-les, les tallem a rodanxes 
primetes i les passem per la paella amb 50 g de mantega fi ns que 
les tinguem daurades. Hi afegim un gotet d’aigua, el sucre i el suc 
de la llimona, i ho deixem reduir durant 10 minuts; després ho 
reservem en fred.
Per l’elaboració de la salsa de mango, pelem el mango i el tallem 
a bocinets, tot seguit els posem al foc amb aigua i 50 g de sucre. 
Ho deixem bullir durant 10 minuts, i després ho triturem i ho 
passem pel colador xinès; després ho reservem en fred.
Per muntar el plat, col·loquem al centre del plat una anella rodona 
d’acer inoxidable. A dins, hi posem la torrada de pa i el foie 
semicuit; tot seguit hi posem les rodanxes de poma caramel·litzada 
i un tall de formatge de cabra en rotlle.  A continuació, ho 
gratinarem a la salamandra.
En acabat, traiem el motlle i ho acompanyem amb la salsa de 
mango freda, i ho decorem al gust.



FORN I PASTISSERIA ARENAS MOLINS

CAKE ALEMANY DE POMA

INGREDIENTS:
250 g de farina fl uixa

150 g de sucre llustre

150 g de mantega

4 ous 

10 g de llevat químic

100 g de nata muntada

5 o 6 pomes golden

vainilla

Av. de Barcelona, 4 · 08750 Molins de Rei · Tel: 93 668 17 41
C/e: info@pastisseriaarenas.com · www.arenasmolins.cat

Maridatge:
Castelo de Pedregosa
Pedregosa Reserva Galaxy
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ELABORACIÓ:

Barregem la mantega amb el sucre llustre fi ns a aconseguir-ne una 

crema; tot seguit hi afegim els ous a poc a poc i ho barregem tot 

bé. Després hi afegim la farina, tamisada, i emulsionem la barreja 

durant dos o tres minuts. En acabat, hi afegim la nata muntada i 

ho barregem tot amb suavitat.

D’altra banda, pelem i tallem les pomes, tres tallades a dauets 

i dues tallades a làmines. Barrejarem els daus de poma amb la 

massa que hem preparat i les làmines les utilitzarem per decorar.

Courem el pastís al forn durant 40 minuts a una temperatura de 

190º.




