
 

Recepta: Mar i muntanya de peu de porc, llobregant a la brasa, ceps, fruits secs i 

all i oli de poma escalivada 

Cuiner: Marc Gascons 
Restaurant: Tinars. Llagostera (1* Michelin) 

 
 
Ingredients peus de porc: 

- 2 kg. de peu de porc 
- Sal 
- Pebre negre 
- Oli d’oliva 
 

Elaboració peus de porc:  
1. Afaitem els peus per retirar els 

pèls i els netegem bé. 
2. Els posem en aigua bullint per 

netejar-los d’impureses i els 
rentem. 

3. Els envasem al buit amb oli d’oliva, 
sal i pebre negre. 

4. Els fem coure durant 3 hores a 99º 
al vapor. 

5. Deixem reposar 30’ fora del forn i 
llavors els posem a la nevera. 

6. Desossem els peus abans que es refredin i els reservem. 
7. Un cop desossats i freds, els tallem donant la forma que vulguem o amb la forma del mateix 

peu. Sobreposem els talls. 
8. Tallem petits talls allargats, quadrats o rectangulars.  
9. Els marquem a la planxa/paella només per la part de la pell fins que estiguin ben cruixents. 

 
 
Ingredients picada verda: 

- 0,10 Kg. ametlla torrada 
- 0,30 Kg d’all pelat 
- Julivert 
- 0,30 l. d’oli d’oliva 

 
Elaboració picada verda:  

1. Pelem les ametlles torrades i les triturem juntament amb l’all, el julivert i l’oli d’oliva. 
2. Les sofregim suaument a la paella i les colem abans que agafin color. 
3. Reservem l’oli de picada. 

 
 
Ingredient de la salsa de peu de porc 

- 2 kg. de peus de porc 
- 4 kg. d’ossos de porc 
- Bressa de verdures 
- Farigola, romaní i lavanda 
- 0,250 kg. de greix de Jabugo 
- 0,01 kg. d’oli de picada verda 

 
Elaboració de la salsa peu de porc:  

1. Escaldem els peus de porc amb aigua bullint i els rentem. 
2. Torrem els ossos de porc al forn sense cremar. 
3. Elaborem un consomé de porc,. El colem i reduïm fins a la densitat que desitgem. 
4. Infusionem el greix de Jabugo, farigola i romaní o lavanda. 
5. El colem i el deixem a punt de sal.  



L’Empordanet en estat pur   8 

 
Continuació recepta: Mar i muntanya de peu de porc, llobregant a la brasa,  
    ceps, fruits secs i all i oli de poma escalivada 
 
 
Ingredients del llobregant a la brasa: 

- 0’5 kg de llobregant blau 
- Oli d’oliva verge 
- Sal fina 

 
Elaboració del llobregant a la brasa:  

1. Escaldem el llobregant amb aigua bullint salada durant 4 minuts. 
2. Separem el cos i el refredem amb gel. Posem a coure les pinces 3 minuts més i les deixem 
refredar. 
3. Retirem la closca i el marquem a la brasa. Amanim amb oli d’oliva verge extra i sal. 
4. El deixem cru i el tallem a medallons.  

 
 
Ingredient d’all i oli de poma escalivada: 

- 0,5 kg. de Poma Golden de Girona 
- 0,03 kg. d’all pelat 
- 0,3 kg. d’oli d’oliva verge suau 
- Sal fina 
- Pebre negre  
- Sucre 

 
Elaboració d’all i oli de poma escalivada: 

1. Rentem les pomes i les amanim amb sal, sucre, pebre i oli d’oliva. 
2. Escalivem al forn a 200º i retirem la polpa de la poma. 
3. Xafem bé amb una forquilla de forma irregular. 
4. Escaldem els alls tres vegades a partir d’aigua freda. 
5.  Triturem els alls escaldats amb l’oli i afegim la polpa de poma escalivada. 
6. El deixem a punt de sal i pebre. 

 
Ingredients oli de ceps i fruits secs: 

- 0,2 kg. de ceps 
- 0,03 kg. d’ametlles 
- 0,03 kg. de pinyons 
- 0’4 kg. d’oli d’oliva 0’4º 
- Sal fina 
- Farigola i romaní 

 
Elaboració oli de ceps i fruits secs: 

1. Netegem els bolets amb un paper humit, retirem la pell del tronc i els tallem a daus petits. 
Confitem suaument amb la meitat de l’oli i durant 5 minuts, els deixem a punt de sal i a reposar. 
2. Torrem els fruits secs al forn, els passem a una cassó amb l’oli, els hi donem temperatura. Els 
deixem infusionar durant 2 hores. 
3. Ajuntem els bolets i els fruits secs amb els seus olis i els reservem. 

 
 
Muntatge: 

1. En un plat pla escampem els bolets i fruits secs 
2. Fem punts de salsa de peu de porc i col·loquem els talls de peu a sobre per la part melosa. 
3. Posem els medallons de llobregant poc cuits al costat. 
4. Decorem amb punts d’all i oli de poma escalivada i acabem amb uns brots tendres. 

 
  


