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Padlet dels GRANS 

Nom del projecte: L’HORT D’EN GUILLEM 

Instruccions 

Què farem? Veurem com aprofitar els excedents de finals 
d’estiu. Donarem resposta a l’expressió “fer rebost” 
 

Per què ho farem?  
- Prendre consciència de la importància d’aprofitar els 

aliments. 
- Seguir amb la tradició 
- Aprendre noves receptes culinàries. 

 
Com ho farem? 
 
A partir de l’últim vídeo d’en Guillem, on ens ensenya algunes 
de les conserves que es poden fer a finals d’estiu. Generarem 
una recollida de propostes culinàries, per aprofitar els excedents 
dels nostres horts. 
 
El Guillem us proposa fer una samfaina. Aquesta recepta va molt 
bé perquè a finals d’estiu sempre ens sobren pebrots, 
albergínies, carbassons, tomàquets... i aquesta és una bona 
opció per aprofitar-los.  
He de tenir en compte que l’aprofitament, vol dir que podem fer 
servir verdures que ja gairebé estiguin tant madures que no ens 
les podem menjar. 
 
SAMFAINA: 
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 Recepta de samfaina catalana amb verdures 

La samfaina és un plat que tant es pot servir com a plat principal o per acompanyar peixos, 

carns, ous, pastes… fins i tot amb un tros de pa. A més a més, és un plat que es pot fer amb 

antelació i congelar-lo, i és molt fàcil d’emportar-te’l, ja que es pot menjar 

tant fred com calent. 

Ingredients per la samfaina: 

Totes les verdures són de Can Perol: 

 4 tomàquets 
 2 cebes 
 2 grans d’all 
 2 pebrots vermells i 2 verds 
 2 albergínies 
 Carbassó 
 Oli d’oliva 
 Sal 

 
Si ets productor, botiga o restaurant i et vols anunciar al Gourmet Català, clica aquí  

Preparació: 

1. Aquesta salsa tan clàssica de la cuina catalana pot acompanyar molts plats, des de 
carns a peixos, passant per arrossos. També és una recepta molt personal ja que 
cadascú afegeix la varietat de verdures que vol i la quantitat que vol de cada peça. 
Nosaltres recomanem aquesta ja que és més suau i apte per tots els gustos. 

2. Primer de tot, rentem bé tota la verdura de Can Perol que prové dels camps del Baix 
Llobregat. A continuació, pelem els pebrots vermells i verds i traiem les parts 
sobrants de l’interior. Llavors els piquem i els fem a daus. També tallem a daus el 
carbassó, les cebes i l’albergínia. Ho col·loquem tots els dauets a una safata. 

3. Després, ratllem tots els tomàquets i els reservem. 
4. En una paella gran, posem oli d’oliva i primer hi tirem l’all. Després, tirem els daus 

de pebrot verd i vermell. Ho remenem 10 minuts. Seguidament, la ceba. Tornem a 
remenar. A continuació, aboquem la resta de les verdures (excepte el tomàquet). 
Una bona remenada més i finalment hi afegim tot el tomàquet ratllat. 

5. Com a conclusió, ho remenem tot bé un altre cop i afegim la sal necessària. Tapem 
la paella i deixem coent 20 minuts a foc lent. Anem remenant perquè no quedi 
líquid. Quan ja estiguin les verdures quasi confitades, deixem la salsa que reposi 2 
hores. I ja la tenim! 
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COM FER LA CONSERVA (BANY MARIA) 
 

EL BANY MARIA 
Consisteix en coure o escalfar delicadament un aliment introduint el recipient o motlle 
preparat per la cocció dins d’un altre més gros amb 2 dits d’aigua calenta i sense 
deixar que aquesta mai arribi a l’ebullició. 
 Aquest tipus de cocció es pot fer indistintament al forn o damunt del foc i per obtenir 
bons resultats hem de tenir en compte alguns punts, com no omplir en excés el 
recipient d'aigua, ja que quan comenci a bullir podria esquitxar i sortir. Sempre és 
millor afegir aigua calenta en el cas que calgués durant el procés de cocció. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PDEU ENVIAR-ME LES VOSTRES PROPOSTES PER CORREU! 
 
 
SALUT I A FER REBOST 
 
 


