
Fricandó de llenguado, patates, bolets i albergínia

2 o 3 cebes 

1 gra d´all 

2 o 3 tomàquets de sucar 

1 branqueta de julivert 

Ingredients 

Per al sofregit: 

Salpebrem els filets de llenguado. 

Fem un brou curt amb les espines del

llenguado i les verdures per al caldo. 

Enfarinem els filets de llenguado amb farina

de cigró i els daurem en una cassola amb un

raig d´oli d´oliva. Els reservem. 

Tallem l'albergínia a rodanxes i la rentem

amb aigua. L'enfarinem, la fregim i la

reservem. 

Fem un sofregit amb tots els ingredients

triturats i quan comenci a agafar una mica de

color hi afegim un got de vi ranci i el deixem

evaporar. Després remullem el sofregit amb

el brou de llenguado. 

Enfornem les patates vermelles tallades a

rodanxes amb un gra d’all, oli d’oliva, vi

blanc i un raig de brou de llenguado amb el

forn a 180 graus, al voltant de 45 minuts. 

Afegim les patates cuites, els filets de

llenguado daurats, l’albergínia fregida i els

bolets al sofregit i ho deixem coure al voltant

de 5 minuts a foc suau.

Elaboració 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2 llenguados tallats a filets 

Verdures per al caldo/brou: porro,

pastanaga, nap, xirivia, api 

4 patates vermelles tallades a

rodanxes 

Vi blanc 

Oli d´oliva 

Vi ranci 

Sal i pebre 

Bolets de temporada o secs 

1 albergínia 

Farina de cigró 

Per a la recepta: 

Llengua de vedella amb llengües de bou 

Tres llengües de vedella cuites 

Un pot de 500 grams de llengües

de bou (bolets) 

400 grams de cebes de platillo 

Una ceba picada 

Dues fulles de llorer

Ingredients 

(també les podem coure nosaltres, 

però és més pràctic comprar-les cuites)

Afegim les cebes de platillo pelades, un

pessic de sucre i un pessic de sal a una

paella amb oli d'oliva. Deixem que es coguin

a foc molt lent i les remenem de tant en tant. 

A mitja cocció les reguem amb vi negre,

vinagre de Mòdena i un bon raig de mel. Les

reservem un cop cuites. 

Saltem les llengües de bou amb un polsim

de sal en una paella amb oli d'oliva i les

reservem.  

Pelem les llengües de vedella cuites amb

l'ajut d'un ganivet molt fi i les tallem a

rodanxes d’un dit de gruix. 

Fregim la ceba picada, els alls pelats i dues

fulles de llorer en una cassola amb oli d'oliva.

Hi afegim un raig de salsa de tomàquet, un

raig de conyac, una mica de brou o aigua i

ho deixem coure lentament. 

Hi afegim les rodanxes de llengua de

vedella, les llengües de bou i les cebes i ho

deixem coure fins que la llengua sigui ben

tova. 

Elaboració 
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6 alls pelats 

Salsa de tomàquet

Vinagre de Mòdena

Sucre 

Sal 

Mel 

Vi negre

Oli d'oliva

Conyac 

Aigua o brou/caldo
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Llengües de gat 

150 grams de farina tamisada

150 grams de sucre de llustre 

150 grams de mantega fosa 

3 clares d’ou muntades a punt de

neu

Un tub d'essència de llimona 

Un tub de sucre de vainilla 

Ratlladura de pell de taronja 

Ingredients 

Escalfem el forn a 200 graus. 

Barregem bé la farina tamisada i el sucre de

llustre en un bol. 

Hi afegim la mantega fosa, la ratlladura de

pell de taronja, el sucre de vainilla i

l'essència de llimona i ho tornem a barrejar. 

Muntem les clares a punt de neu i les afegim

a la barreja. Amb una espàtula barregem la

massa amb moviments suaus de baix a dalt. 

Abaixem la temperatura del forn a 180 graus. 

Posem la massa dins d'una mànega de

pastisseria.

Folrem una safata amb paper de forn greixat

amb una mica de mantega i anem fent tires

de massa d'uns sis centímetres de llarg

aproximadament. 

Les enfornem fins que estiguin torradetes i

les deixem refredar. Les podem banyar amb

xocolata desfeta i decorar-les amb taronja

confitada o el que vulguem.

Elaboració 
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Xocolata amb taronja 

confitada o el que es vulgui 

Decoració
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