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Galetes de Nadal – QUÈ CUINO AVUI. La Marta entre fogons
Galetes tradicionals per decorar al gust: amb melmelades, fruits secs, xocolata... Temps: 45
minuts-1h (15min de preparació+15min de decoració de les galetes+ 15 o ...

Pollastre amb pebrot i tomàquet – QUÈ CUINO AVUI. La
Marta ...
Recomanació: -coure el pollastre a foc lent i si feu el plat per emportar-vos-el en carmanyola
tanqueu el foc abans no estigui del tot cuit: amb 2 minuts de ...

Arròs negre – Els fogons de la Bordeta
Bufa!, un dels meus plats preferits!, quan dius que em convideu a casa la Isabel?… Quan l’Albert i
jo encara no teniem les nenes ens agradava molt anar de tant en ...

La cuina de sempre: Pollastre amb gambes
No tothom al Empordà fem aquest plat igual, jo no he vist mai a casa flamejar amb conyac...si he
vist (i ara el cuino igual que la meva mare i la meva avia ...

La cuina de sempre: Cabrit al forn
Un plat de festa. La carn de cabrit és molt tendre.... i cuita d'aquesta manera resulta un plat que
sempre fa gaudir a tots els vostres convidats.

2 anys
Diuen que la maternitat és una etapa molt creativa… En el meu cas és veritat: tinc dos nens
preciosos i un munt d'idees per entretenir-los i ajudar a que creixin ...

Pollastre farcit amb poma i prunes.
Fent memòria tinc que dir que la meva relació amb el pollastre ha estat plena de alts i baixos. De
petita era una entusiasta, suposo que la raó era la insistència ...

Doce Poetas 6
Entradas sobre Doce Poetas 6 escritas por orlandoguillen

Bacallà a la llauna – Els fogons de la Bordeta
M’encanta! et quedo deliciós … Jajaja quan jo vaig arribar a Barcelona, pensava que bacallà a la
llauna, era com una llauna de sardines i sempre deia no0o per ...
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En Roc a la Cuina: Rodó de pollastre farcit de botifarra ...
Un cop cuit deixar refredar per poder tallar-lo sense problemes, es pot fer amb antelació a l´hora
de menjar-lo, reservarem també el líquid resultant de la ...
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