RECEPTARI

CALIU

UNA BARBACOA
INFINITES POSSIBILITATS

caliu.eu

índex
entrants
pàg. 4

La nostra amanida Cèsar (a la brasa!)
Tramezzinis amb pernil i formatge
Xampinyons gegants amb gambetes
Fondue CALIU i brotxetes variades
Blinis de botifarra de perol
Amanida de polenta, espàrrecs i pomodoro

plat principal
pàg. 16
Musclos a la brasa
Pop a la brasa amb patates CALIU
Filet de vedella grillé amb verduretes
Pluma de porc duroc amb verduretes al CALIU
Cloïsses fresques a la CALIU
Rapet de la costa, moniato, olives i toc d’olivera
Ou ferrat amb foie i bolets de temporada

postres
pàg. 32
Pinya a la brasa amb mel de canya
Xuixos de Girona amb poma de Girona
Coulant de xocolata

www.caliu.eu

entrants

LA NOSTRA
AMANIDA CÈSAR
(A LA BRASA!)

Ingredients

Preparació

· 8 cabdells

· Preparar les brotxetes amb els cabdells

· 125 ml de salsa Cèsar

· Preparar la salsa Cèsar ( us recomanem fer-la casolanament. És

· 8 anxoves
· 50 g de parmesà ratllat

molt senzilla de preparar).
· Marcar els cabdells a la CALIU.
· Posar els cabdells sobre la salsa Cèsar, posant una anxova sobre
cada cabdell. Ratllar formatge parmesà per sobre.
· I bon proﬁt!

Per a 4 persones | Temps: 20 minuts | Dificultat: fàcil
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“

senzilla,
deliciosa i
saludable
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entrants

TRAMEZZINIS
AMB PERNIL
I FORMATGE

Ingredients

Preparació

· Tramezzin is
(o pa de motlle sense crosta)

· Agafar el pa (també es pot fer amb tortillas de blat) i, com si fos un

· Formatge brie
· Formatge cheddar
· Pernil ibèric
· Pernil dolç

sandvitx, posar-hi el formatge cheddar i el pernil ibèric.
· A la resta del pa hi posar-hi el formatge brie i el pernil dolç, amb una
polsim d’orenga.
· Marcar els tramezzinis a la CALIU.

Per a 4 persones | Temps: 20 minuts | Dificultat: fàcil
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“

un entrepà
gourmet
simplement
irresistible
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entrants

XAMPINYONS
GEGANTS AMB
GAMBETES

Ingredients

Preparació

· 8 xampinyons gegants

· Netejar els xampinyons (preferiblement amb un paper, millor no

· Oli d’oliva
· 16 gambes
· All
· Julivert
· Sal
· Pebre negre

passar-los per aigua). Separar el tronc del barret del bolet.

· Posar-los de cap per avall sobre la brasa, i un cop daurats girar-los
i posar-los-hi un raig d’oli d’oliva a dins perquè es conﬁtin lentament. Salpebrar-los.
· Mentrestant, escaldar les gambetes amb oli i tot seguit afegir-hi all i julivert. Posar
els xampinyons en una font, farcir-los amb les gambetes i regar-los amb l’oli d’all i
julivert.

Per a 4 persones | Temps: 20 minuts | Dificultat: mitjana
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Una de les nostres
receptes preferides: una
mescla perfecta entre el
mar i la muntanya;

recepta pels
“ unapaladars
més
exigents
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entrants
FONDUE CALIU I
BROTXETES VARIADES

Ingredients

Preparació

· 450 g de formatge fondue

· Desfer el formatge en una cassoleta TERRA, a sobre de la CALIU,

· Pa al gust
· 8 Bratwursts o frankfurts
· 2 cebes tendres
· 2 tomàquets cherrys
· 1 alvocat
· Pebre rosa
· Orenga

preferiblement en una graella que disposi de planxa.
· Montar tres tipus de brotxetes: unes només amb pa, unes amb
els bratwursts i les altres amb la ceba tendra, els tomàquets
cherry l’alvocat. Mentre el formatge es va desfent, marcar-les
a la barbacoa.
· Un cop a cabat, posar un polsim de pebre rosa i orenga sobre el
formatge.

Per a 4 persones | Temps: 20 minuts | Dificultat: fàcil
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ideal per
“
compartir amb
la família o
els amics
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entrants
BLINIS DE
BOTIFARRA DE
PEROL

Ingredients
· 100g de farina
· 1 ou
· 200ml de llet
· 15g de llevat fresc
· Oli d’oliva verge extra
· Sal i pebre negre

Preparació
• Per fer la massa dels blinis: en un bol, posar la farina, polsim de sal i pebre i l’ou.
En un altre, desfer bé el llevat amb la llet i incorporar-ho tot junt, ﬁns aconseguir
una massa homogènia. Tapar amb un ﬁlm, i deixar reposar la massa ﬁns que
fermenti una mica.
• Un cop fet aquest procediment, posar dins una màniga pastissera.
• Mentrestant tallarar la botifarra de perol.
• Amb la Planxa de Crom CALIU ben calenta i posant molt poc oli, fer els blinis,

· Botifarra de perol

enganxant els trossos de botifarra damunt.

· Brots vegetals

• Fer els dos costats per igual, daurant la part de la botifarra.
• Posaar damunt una pissarra amb els brots vegetals.
Per a 4 persones | Temps: 30 minuts | Dificultat: fàcil
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Fes diferents
“
versions de blinis
amb salmó, botifarra
negra o bacallà
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entrants

Ingredients
· Polenta
· Espàrrecs verds
· Pastanaga
· Pomodoro
· Tirabecs

AMANIDA DE
POLENTA,
ESPÀRRECS,
PASTANAGA I
POMODORO

Preparació
· Netejar, pelar i tallar els espàrrecs verds i la pastanaga a trossos petits. Escaldar
amb aigua i refredar
· Posar en un cassó la polenta i coure-la amb una mica d’aigua. Un cop cuit incorporar la verdureta escaldada i rectiﬁcar de sal i pebre. Posar en un motlle, i deixar
refredar ﬁns aconseguir un placa.

· Ruca

· Tallar la placa, i la marcar-la a la planxa o a la graella, segons gust. Al mateix moment,
coure una mica a la CALIU el pomodoro i els tirabecs, prèviament escaldats.

· Anacards

· Fer el muntatge de l’amanida i ﬁnalitzar amb un amanit de ruca i anacards.

Per a 4 persones | Temps: 30 minuts | Dificultat: fàcil
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“

Quan escaldem les
verdures preparem un
bol amb aigua i gel per
tal de refredar-les el més
ràpid possible i no se’ns
passi la cocció
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plat principal
MUSCLOS A
LA BRASA

Ingredients

Preparació

· 1 kg de musclos de roca

· Netejar els musclos de roca i tallar la ceba a làmines.

· 2 cebes
· Oli d’oliva
· Grans de pebre negre
· Sal

· Posar una cassoleta TERRA al damunt de la barbacoa CALIU amb un
raig d’oli. Un cop calent, posar la ceba amb uns grans de pebre i sal.

· Passats 5 minuts, afegir els musclos, remenar-los, i tapar-los amb la
tapa CALIU. La tapa ajudarà a coure millor els muscols i a fer que
agaﬁn aroma de brases.

· Esperar uns minuts, destapar-ho per comprovar que els musclos ja
estan oberts i ja està llest per servir.
Per a 4 persones | Temps: 20 minuts | Dificultat: fàcil
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ideal
“ unperplatprovar

l’efecte forn de
la tapa CALIU
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plat principal

POP A LA
BRASA AMB
PATATES
AL CALIU

Ingredients

Preparació

· 1 pop cuit
· 3 patates
· Cristalls de sal
· Pebre rosa
· Oli d’oliva

· Amb 40-50 minuts d’antelació posar dues patates embolicades amb
paper d’alumini a dins de la CALIU, sobre les brases.
· Mentrestant, tallar el pop cuit i marcar-lo volta i volta amb una mica
de sal i pebre.
· Posar la patata en una cassola, formant un llit de patata. A sobre
posar-hi el pop i amanir-ho amb un raig d’oli d’oliva i cristalls de sal.
· El resultat espectacular!

Per a 4 persones | Temps: 60 minuts | Dificultat: mitjana
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cuina
“
mediterrània

al caliu de la
barbacoa

Que fàcil de preparar i que bona
que queda aquesta recepta. Una
vegada més volem demostrar
que la barbacoa CALIU té infinites
possibilitats!
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plat principal
FILET DE VEDELLA
GRILLÉ AMB
VERDURETES

Ingredients

Preparació

· 1 ﬁlet de vedella

· Netejar i precoure les verdures al forn o microones.

· 4 patates
· 4 cebes tendres

· Posar abundant oli d’oliva al ﬁlet i salpebrar-lo.

· 4 pastanagues

· Marcar les verdures a la CALIU, i grillar el ﬁlet ﬁns que quedi ben marcat.

· 8 espàrrecs verds

· Tallar la carn i les verdures a làmines i llest!

· Oli d’oliva
· Sal
· Pebre negre

Per a 4 persones | Temps: 30 minuts | Dificultat: mitjana
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entre
“ un clàssic
els clàssics
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plat principal
PLUMA DE PORC
DUROC AMB
VERDURETES CALIU

Ingredients

Preparació

· Pluma de porc Duroc

· Preparar i netejar les verdures CALIU. Precoure-les prèviament al microones

· Patata

· Salpebrar la pluma

· Ceba tendra
· Pastanaga
· Oli d’oliva verge extra

· Marcar amb la graella CALIU
· Emplatarem en una CALIU TERRA, per tal que mantingui la escalfor al arribar a taula.
· Acabar amb uns cristalls de sal i raig de oli d’oliva.

· Cristalls de sal
· Pebre negre

Per a 4 persones | Temps: 30 minuts | Dificultat: fàcil
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“

Coure les verdures abans de fer
una guarnició a una graellada
de verdures és important. Així
aconseguim que estigui en el
seu punt just de cocció i
podem marcar bé a la brasa
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plat principal
CLOÏSSES FRESQUES
A LA CALIU

Ingredients
· Cloïsses fresques
· Oli d’oliva verge extra
· Pebre negre (al gust)

Preparació
· Netejar molt bé les cloïsses, i deixar-les amb aigua i sal durant una estona, per tal
que deixin anar possibles restes de sorra.
· Preparar la graella WOK, i posar les cloïsses a la graella i tapar-les amb la tapa de
la barbacoa, ﬁns que s’obrin i, així, agaﬁn olor de brasa.
· Posar-les en un bol, i acabar amb un raig d’oli oliva i pebre negre.

Per a 4 persones | Temps: 20 minuts | Dificultat: fàcil

24/ www.caliu.eu

25/ www.caliu.eu

plat principal
RAPET DE LA COSTA,
MONIATO, OLIVES I
TOC D’OLIVERA

Ingredients
· Rapet fresc de la llotja
· Ceba
· Patata
Moniato
· Olives variades
· Fumet
· Oli d’oliva verge extra

Preparació
· Netejar el rapet i reservar-lo. Podem fer nosaltres mateixos el fumet i aproﬁtar el
cap del rapet.
· Pelar i tallar les cebes, patata i moniato.
· A la safata posem oli d’oliva i sofregir una mica la ceba. Incorporar la patata i el
moniato. Seguidament posar les olives. Incorporar una mica de fumet i deixar coure
uns 10 minuts.
· Salpebrar el rapet, i donar-li un primer marcat a la brasa.
· Mentrestant, preparar el fumador, amb les xips d’olivera, prèviament hidratades.
· Incorporar el fumador a l’interior de la CALIU.
· En aquest moment, posar el peix a dins la safata amb la patata, el moniato i les olives.
· Quan comença a sortir el fum del fumador, tapar amb la tapa CALIU i deixar que es
cogui durant uns 5 minuts. Amb aquesta acció aconseguir el toc de fum i que s’acabi
de coure el rap amb l’acció de forn.
Per a 4 persones | Temps: 35 minuts | Dificultat: fàcil/mig
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“

Hidratar bé les xips d’olivera
per tal que deixin anar tota
l’aroma i aconseguir el toc a
fumat a olivera.

27/ www.caliu.eu

plat principal

Ingredients
· Foie fresc
· Ou de pagès
· Bolets frescos de temporada

OU FERRAT AMB FOIE
A LA CALIU AMB
BOLETS DE
TEMPORADA

Preparació
· Amb la brasa ben calenta, posar la cassoleta reixada RICE. Incorporar els bolets ben
nets, i posar una mica de sal i raig d’oli.
· Mentrestant, posar a marcar el foie fresc per les dues cares i retirar.

· Cristalls de sal

· Amb el mateix greix que ha després el foie, trencar l’ou i fem l’ou ferrat a la brasa.

· Oli d’oliva verge extra

· Muntar el plat amb els bolets al seu punt just de cocció, el foie i l’ou ferrat.
· Acabar amb uns cristalls de sal.

Per a 4 persones | Temps: 25 minuts | Dificultat: fàcil/mig
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“

La temperatura de la
brasa ha de ser elevada,
per tal d’aconseguir fer
bé la recepta. Un plat
espectacular.
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plat principal
ARRÒS A LA CALIU
AMB GAMBES

Ingredients

Preparació

· Arròs de Pals

· Prèviament elaborar un fumet i un sofregit per l’arròs.

· Sofregit

· En la safata posar el sofregit i incorporar l’arròs. Sofregir una mica i incorporar el
fumet mica en mica. Coure durant 5 minuts.

· Fumet
· Cloïsses
· Gambes fresques
· Oli d’oliva verge extra

· Incorporar més fumet si s’escau, i incorporar les cloïsses.
· Tancar amb la tapa CALIU, per acabar de coure efecte forn i que agaﬁ aroma a brasa.
· Després de 5 minuts, treure la tapa, i girar la safata per tal de poder marcar les
gambes fresques a la brasa.
· Muntar les gambes al damunt de l’arròs amb cloïsses.

Per a 4 persones | Temps: 35 minuts | Dificultat: fàcil/mig
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“

També podeu fer un
fumet a base de crustacis,
i aconseguir un sabor
més intens a marisc.
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postres

PINYA A LA
BRASA AMB
MEL DE CANYA

Ingredients

Preparació

· 1 pinya

· Tallar la pinya i montar les brotxetes.

· 3 cullerades
de mel de canya

· Marcar la pinya a la CALIU

· Cristalls de sal

· Retirar del foc i, per sobre, posar-hi mel de canya i uns cristalls de
sal, buscant contrastos.

· Original i boníssima!

Per a 4 persones | Temps: 10 minuts | Dificultat: fàcil
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millor
“ lamanera

d’acabar un
bon àpat
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postres
XUIXOS DE GIRONA
AMB POMA DE
GIRONA

Ingredients

Preparació

· Xuixos de crema

· Els xuixos els podem fer nosaltres. Però uns bons xuixos de Girona són espectaculars.

· Poma de Girona

· Agafar la poma i la pelem. Treure el cor de la poma i tallar a quarts.
· En una safata col•locar la poma amb una mica de mantega i tapada amb paper de
forn. Conﬁtar la poma al forn durant 15 minuts. Deixar refredar i reservar.
· Un cop tinguem la brasa CALIU ben calenta, marcar els xuixos i la poma molt ràpidament.
· Col·locar en el CALIU plat.

Per a 4 persones | Temps: 30 minuts | Dificultat: fàcil/mig
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“

La poma que utilitzem
ha de ser molt forta, i
hem de deixar-la
refredar bé abans de
marcar-la a brasa.
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postres
COULANTS DE
XOCOLATA
A LA CALIU

Ingredients
· 150g de xocolata fondant
· 150g de mantega

· 4 ous
· 115g de sucre

· 60g de farina

Preparació
· Fondre la xocolata i la mantega durant 1 minut al microones o al bany maria sobre el
foc i remenar per tal que s’integrin.
· A part, batre els ous amb el sucre amb l’ajuda d’unes varetes.
· Afegir-hi la xocolata i la mantega (no gaire calenta) i barrejar-ho bé.
· Finalment, incorporar-hi la farina tamisada i remenar-ho ﬁns que s’incorpori. Abocar la
mescla preparada ﬁns a omplir una mica més de la meitat del motlle.
· Posar els motlles a la safata reixada del motlle, i tancar amb la tapa CALIU.
· Aconseguint l’efecte forn i donant un toc especial als nostres coulants. Deixar coure
durant 12 minuts.

Per a 4 persones | Temps: 30 minuts | Dificultat: fàcil/mig
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“

Aquesta recepta no necessita
una quantitat de brasa molt
alta, ja que amb la tapa
aconseguim ascendir la
temperatura molt fàcilment.
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