
Ingredients:

Carn:

1  cuixa  de  pollastre,  1/2  orella  de  porc,  1  cua  de  vedella  blanca,  1  os 
d’espinada, 1 troç de botifarra negra i 1 troç de botifarra blanca.

Verdura i llegums:

1 grapat de cigrons, 3 carrotes, 1 porro, 
1 branca d’api, 1 nap, 1 patata,1 ceba, 
1 cap d’alls i 1/4 de col.

Pasta:

Arròs, fideus núm. 4 i colzes núm. 1.

Per a l’elaboració de les pilotes:

150 grams de carn magra de porc picada, 150 grams de carn magra de vedella 
picada, farina, llet, pebre, 1 ou, canyella en pols i 1 llesca de pa.

Preparació: (temps: 1 matí)

1.- El dia abans posem els cigrons amb aigua.

2.- En una olla grossa, fem bullir aigua i afegim les carns i els ossos (menys les 
botifarres)

3.- Escumem el caldo. Afegim els cigrons i les verdures tallades. Deixem coure 
un 30 minuts.

4.- Mentrestant prepararem les pilotes. Amb un bol barregem la carn picada, 
l’ou, el troç de pa sucat amb llet, una mica de pebre i pols de canyella. Fem 
unes pilotes petites amb les mans i les anem enfarinant. Les afegim al brou i les 
fem bullir 30 minuts.

5.- Afegim ara les botifarres i l’arròs. Deixem coure 15 minuts més.

6.- 20 minuts abans de servir el plat, afegim la pasta.                  Bon profit!

ELS 3 TOMbS



Coca Dolça de Sant Antoni.

Per fer aquesta coca, de mig quilo.

Ingredients: 

• Sobrassada, 2 ous, 4 cullerades de sucre, 100 gr de 
saïm (sagí o llard), llevat de pastisser, ½ kg de farina 
de pastisser i oli.

• Per fer la pasta, mesclar bé la farina, els ous, el sucre, 
el saïm, el llevat, aigua i oli. Deixar-la estovar durant 
½ hora. 

• Després es posa dins d’una llauna i s’aplana. 

• Es posen a sobre els trocets de sobrassada tallats, i 
finalment es tira sucre a sobre.

• Després s’ha d’enfornar durant 20 minuts a 175-180º.

Recepta recomanada pel  dimoni.

GOIGS 

SANT ANTONI

¡Sant Antoni gloriós
De Viana anomenat,
Siau nostro’n advocat;
De tot perill gordaumós!

Sou un Sant tan vertadé,
que sou dels més principals;

gordaumos els animals
y les persones també.

Contraris de Llucifer,
aquell superbo dimoni,
digau:- ¡Viva Sant Antoni!
¡que mos ajut si convé!

Tots plegats fessem elogi
perque guart el bestiar,

diguent:- ¡Viva Sant Antoni
que l’infern fa tramolar!

Ora pro nobis.


