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TOMÀQUET AMB FIGUES, CREMA DE FORMATGE I 
ENVINAGRATS 
 
INGREDIENTS: 

 4 tomàquets 
 4 Figues 

 
INGREDIENTS per la crema de formatge: 

 225 gr. de formatge manxec 
 300 gr. de nata per muntar 
 200 gr. de porro 
 15 gr. de mantega 
 

 600 gr. de brou de pollastre 
 2 gr. Sal  
 2 gr. Pebre 
 

INGREDIENTS pels envinagrats: 
 1 ceba vermella 
 1 fonoll 
 1 cogombre 
 30 gr. d’oli verge extra 
 

 15 gr. de vinagre blanc 
 Sal i pebre 
 Llimona, llima i taronja 
 

ELABORACIÓ: 
  
 Primerament farem la crema de formatge confitant el porro amb la 
mantega. Un cop s’hagi confitat en blanc (a foc molt baix), afegirem el formatge 
prèviament ratllat i el deixarem fondre. Un cop fos, afegirem el brou de pollastre i la 
nata i deixarem bullir a foc suau durant 15 minuts. Triturarem la crema i afegirem 
Xantana si fes falta lligar una miqueta (dependrà del tipus de formatge). Refredarem 
la crema “filmada a pell” i la reservarem. 
 
Seguidament farem els envinagrats per separat; tallarem la ceba vermella molt fina i 
la confitarem amb oli, vinagre i ratlladura de pell de llimona a molt baixa 
temperatura. Farem el mateix amb el fonoll però amb ratlladura de pell de taronja, i 
farem servir ratlladura de pell de llima pel cogombre. Els refredarem i els reservarem. 
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 Per muntar el plat, pelarem i tallarem el tomàquet. Tallarem les figues a 
quarts. Disposarem el tomàquet amb les figues i els diferents envinagrats i acabarem 
el plat servint la crema de formatge amb una gerreta. 
 
 
CARPACCIO DE MAGRET D’ÀNEC SOBRE PASTA DE FULL 
ACABAT AMB FIGUES GLASSEJADES A LA CANYELLA 
 
INGREDIENTS: 

 Pasta de Full  2 magrets d’ànec 
  
INGREDIENTS per les figues glassejades: 

 4 figues 
 15 gr. de mantega 
 15 gr. de sucre 
 

 Licor de taronja opcional 
 Canyella 
 Escarola 
 

INGREDIENTS per la vinagreta: 
 Oli d’oliva verge extra 
 Mostassa de Dijon 
 Mel 
 

 Vinagre Balsàmic 
 Sal i pebre 
 

INGREDIENTS per l’oli de fruits secs: 
 40 gr. d’oli 0,4º  20 gr. de fruits secs variats 

 
ELABORACIÓ: 
 

Primerament marcarem el magret. És una tècnica bastant difícil de fer a la 
perfecció perquè el magret ens quedi rosat però no cru i que la pell ens quedi sense 
greix. Haurem de quadrar el magret traient els excedents de pells dels costats.  

 
Seguidament marcarem la pell del magret fent talls per aconseguir una 

mena de quadrícula.  
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Després, el posarem a una paella sense oli per la part de la pell a foc molt 
baix (casi apagat) per aconseguir que la pell es vagi fonent poc a poc (aquesta 
operació pot trigar de 20 a 30 minuts). Un cop la pell hagi fos el greix i estigui ben 
torrada, apartarem del foc el magret, posarem el foc al màxim i el marcarem pel 
costat de la carn durant 8 o 10 segons. El deixarem reposar a un plat durant 15 
minuts, el secarem bé i el filmarem. Necessitarà un mínim de 4 hores de fred per 
tenir una bona textura. 
 Després farem l’oli de fruits secs, triturant l’oli amb els fruits secs i colant-lo. 
Seguidament farem la vinagreta, també triturant tots els ingredients (al gust). 
 També courem una placa de pasta de full i la tallarem en un rectangle 
allargat.  
 Per últim, glassejarem les figues tallades a quarts saltejant-les amb la 
mantega, el sucre i la canyella. Podem afegir un toc de licor de taronja. 
 Per muntar el plat, disposarem un traç de vinagreta a la base i a sobre hi 
col·locarem la pasta de full (ens ajudarà a que no ens balli pel plat). A sobre de la 
pasta de full posarem la escarola amanida amb l’oli de fruits secs. Disposarem el 
carpaccio de magret a sobre cobrint tota la superfície i a sobre els quarts de figa 
glassejada. Per últim acabarem amb la vinagreta (no cal posar-ne en excés, 
simplement amb uns puntets serà suficient. 
  
TEXTURES DE FIGUES 
 
INGREDIENTS pel pa de pessic de figues: 

 4 ous  
 200 gr. de sucre morè 
 250 gr. de figues 

 70 gr. d’oli de girasol 
 200 gr. de farina 
 12 gr. de llevat en pol 

  
INGREDIENTS per la compota de figues: 

 400 gr. de figues 
 200 gr. de sucre morè 

 
 
 
 

 Suc de mitja llimona 
 1 branca de canyella 
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INGREDIENTS per la nata de figues: 
 100 gr. de nata per muntar 
 50 gr. de figues 
 

 50 gr. de sucre 
 
 

INGREDIENTS: 
 4 figues 
 

 
 

ELABORACIÓ: 
  
Primerament farem el pa de pessic. Muntarem els ous i triturarem les figues amb el 
sucre. Ho afegirem a la mescla amb molt de compte perquè no ens perdi aire i 
seguidament afegirem l’oli. Tamissarem la farina amb el llevat i ho afegirem a la 
mescla anterior, movent-la amb una llengua, amb compte perquè no ens perdi aire. 
Fornejarem en un motlle finet (rodó o rectangular) a 180ºC durant 25-30 minuts.  
 
 Per fer la compota de figues, només hem de posar les figues amb el sucre i el 
suc de mitja llimona a foc baix. Podem posar els aromàtics que més ens agradi, com 
per exemple la canyella o la pell de taronja. 
 
 Per fer la nata de figues, simplement triturarem les figues amb el sucre i la 
afegirem a nata muntada natural amb compte perquè no perdi l’aire. 
  
Muntarem el plat disposant uns daus de pa de pessic, uns punts de nata de figues, 
uns punts de compota de figues i una figa laminada. 
 


