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L’èxit internacional de la cuina catalana de les últimes dècades no 

s’entén sense el producte que hi ha al darrere, ni sense una arrelada 

tradició culinària popular. Ara que l’emergència climàtica ha fet que 

tornem a posar la mirada en una natura explotada en excés, aquest 

llibre ens recorda que existeix encara una cuina que es compassa al 

ritme de les estacions, que no força la terra sinó que espera que doni 

el seu fruit.

Anar a recollir castanyes o bolets, sortir després de la pluja a buscar 

cargols, aprofitar una passejada pel bosc per aplegar un grapat d’her-

bes aromàtiques... Activitats com aquestes formen part de la nostra 

idiosincràsia, ens vinculen a un paisatge i a un territori concrets. 

Generació rere generació, hem après a gaudir de la cuina d’aquests 

productes, sovint acompanyats d’altres de característics de la nostra 

agricultura i la nostra ramaderia, com ara el pollastre, el porc i el conill.

El Montseny és un emblema d’aquest valor mediambiental que dis-

tingeix la província de Barcelona, que té un 65 % de superfície fores-

tal. Espai central de la nostra geografia, a tocar de la regió metropo-

litana, i reserva de la biosfera de més de 50.000 hectàrees riques en 

espècies vegetals i animals, el Montseny proporciona des de temps 

immemorials alguns d’aquests productes, propis de la cuina quotidi-

ana o, en alguns casos i en algunes èpoques, circumscrits als àpats 

dels dies festius. Per això ens complau reunir-ne una bona colla de 

receptes que ens recorden la importància d’un patrimoni tan valuós.

Núria Marín Martínez
Presidenta de la Diputació de Barcelona

Presentació
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La cuina és una de les activitats humanes 
més essencials i una característica 
exclusiva de la nostra espècie; de  
fet, cada cop són més nombrosos  
els investigadors que opinen que la cuina 
va contribuir decisivament a convertir-nos  
en l’espècie que som avui.  
Des dels temps més remots, la cuina  
d’un grup humà està estretament lligada 
al seu entorn natural i al mateix temps  
és condicionada per un seguit de normes 
culturals més o menys explícites, que  
li donen un caràcter particular. La cuina 
no és només aliment, la cuina és cultura, 
la cuina és coneixement, la cuina és 
tècnica, la cuina és innovació, la cuina  
és creativitat, la cuina és art.

Cuina, societat  
i natura:  
la Reserva  
de la Biosfera  
del Montseny

Cuina, societat  
i natura:  
la Reserva  
de la Biosfera  
del Montseny
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Per això no és estrany que, en un temps de globalització accelerada, 

la cuina hagi esdevingut un dels cada cop més escassos trets iden-

tificadors d’una cultura, d’una regió, d’un territori, i per tant un dels 

motors del viatge, del turisme. La cuina està relacionada amb un gran 

nombre d’aspectes de la nostra vida, des d’activitats productives 

com són la caça, la pesca, l’agricultura i la ramaderia fins a les nos-

tres creences, ja siguin religioses, morals o de consciència. Si, durant 

segles, la religió ha condicionat al nostre país quan es podia menjar 

carn i algunes religions encara determinen quina mena de carn es 

pot menjar, avui són també la lluita contra el canvi climàtic, la preo-

cupació pels animals, la dietètica 

o altres raons de consciència les 

que marquen la pauta per a mol-

tes persones. I és que la cuina, 

com la societat, evoluciona i va 

canviant amb el pas de temps, i 

alhora que manté preparacions 

que es remunten a la prehistòria, 

com la carn a la brasa, incorpora 

constantment ingredients i plats 

nous, de vegades fruit de la cre-

ativitat, d’altres per influències 

foranes que sempre han existit, 

per bé que avui són més intenses.

El Montseny és un territori amb una personalitat pròpia, marcada per 

les seves característiques naturals i forjada al llarg dels segles per les 

diverses comunitats humanes que hi han viscut, les quals han inter- 

actuat amb el seu entorn i han modelat el paisatge que coneixem. 

Aquest territori històric s’expressa avui especialment a través de la 

Reserva de la Biosfera del Montseny, una figura reconeguda per la 

UNESCO que busca garantir la continuïtat de l’ocupació humana del 

territori a través del desenvolupament sostenible, un desenvolupa-

ment que inclou de ben segur la generació d’ingressos econòmics, 

però sense perjudicar, ni a curt ni a llarg termini, el medi natural, la 

cohesió social ni la identitat cultural.

La preocupació pels aspectes socials i culturals del desenvolupa-

ment sostenible va dur a la realització, entre els anys 2010 i 2012, de 

l’inventari del patrimoni cultural immaterial del Montseny, mitjan-

çant el projecte «Metodologia per a l’inventari del patrimoni cultural 

immaterial en reserves de la biosfera: l’experiència del Montseny», 

que la UNESCO va decidir incloure en el Registre de Bones Pràcti-

ques de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural 

Immaterial. Aquest patrimoni es refereix essencialment a tradicions, 

costums i coneixements que hem heretat de generacions passades i 

que considerem prou importants per transmetre’ls a les generacions 

futures; perquè ens aporten un sentiment d’identitat i de continuï- 

tat, perquè tenen una funció social. Dins d’aquest patrimoni hi ha 

les pràctiques culinàries, és a dir la cuina. L’inventari recull diversos 

elements relacionats directament amb la cuina, sobretot amb l’ob-

tenció i la preparació d’alguns productes, i molts altres que hi tenen 

un vincle indirecte, com ara dites i refranys, creences o festes asso-

ciades a determinades menges. Aquests elements, i en general tot el 

coneixement culinari acumulat al llarg dels segles, es manifesten per 

excel·lència en els plats que cuinem.

L’any 2016, la Xarxa Espanyola de Reserves de la Biosfera va proposar 

organitzar un concurs de receptes de la biosfera, amb la finalitat de 

recollir plats arrelats a cada territori i elaborats amb productes locals. 

La Reserva de la Biosfera del Montseny no només es va adherir a 

aquella iniciativa, sinó que l’ha fet seva i l’ha continuat organitzant els 

anys posteriors. Anualment, el concurs constava de dues fases. En la 

primera, cada municipi participant designava un jurat local que tas-

tava els plats i seleccionava el millor de cada categoria: primer, segon, 

postres i (només el darrer any) beguda. Entre aquestes receptes, un 

jurat general triava les dues millors de tota la Reserva de la Biosfera, 

d’acord amb les bases del concurs. Com a fruit d’aquesta activitat, 

fins a l’any 2019 s’han recollit més de 150 receptes que reflecteixen 

la cuina que es fa avui al Montseny. En aquest llibre volem presentar 

aquestes receptes i al mateix temps destacar-ne el lligam que tenen 

amb el medi natural i amb la societat en què s’emmarca, i al mateix 

temps donar a conèixer alguns dels elements del patrimoni cultural 

immaterial que formen part de l’inventari dut a terme. 

L’obra es divideix en quatre capítols, en el primer dels quals volem 

explicar l’estreta relació que la societat montsenyenca manté encara 

amb el seu entorn natural salvatge, del qual obté una part dels pro-

El Montseny és  
un territori amb una 
personalitat pròpia, 
forjada per les seves 
singularitats naturals 
i la petjada de les 
comunitats humanes 
que hi han viscut  
i n’han conformat  
els paisatges.
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ductes que consumeix, una part que quantitativament potser no és 

important, però que contribueix notablement a la identitat de la seva 

cuina. El segon presenta la integració entre cultura i natura que signi-

fiquen l’agricultura i la ramaderia, unes activitats fonamentals per a la 

nostra alimentació i que impliquen una manera de viure particular. En 

el tercer centrem la mirada en la creativitat, en la manera com la cuina 

es va transformant lentament gràcies als petits canvis imaginatius que 

les dones, principalment, van introduint en els plats heretats del pas-

sat per adaptar-los a la societat actual o senzillament als gustos del seu 

grup humà més proper. I en el darrer ens fixarem en les festes i en la 

cuina que s’hi associa, una cuina sovint més elaborada i que trenca 

amb la monotonia quotidiana, encara que avui aquest contrast sigui 

molt menys marcat que fa unes dècades. Al final, uns índexs faciliten 

la localització de les receptes, de les persones que les han presentat i 

dels elements del patrimoni cultural immaterial ressenyats.

Al llarg de cada capítol es van introduint totes les receptes que s’han 

anat presentant a les quatre edicions del concurs, també les que no 

complien del tot els criteris establerts en les bases i amb l’excepció 

només d’aquelles, poquíssimes, de les quals ens faltava informació 

bàsica i no ha estat possible contactar amb les persones que les van 

presentar. La majoria d’aquests plats es poden considerar cuina tra-

dicional, però no hem volgut excloure les elaboracions inspirades 

en altres cuines o més creatives, perquè també són expressió de la 

societat actual. Quan dues o més receptes es refereixen a plats iguals 

o similars, hem optat per mostrar en primer lloc la informació de la 

que, per exemple, ha obtingut algun premi en el concurs o bé la que 

ens ha semblat més tradicional, i oferir la informació de les altres en 

l’apartat de «variants del plat», en què s’indiquen les diferències i el 

nom de la persona que la cuina. Dins de cada recepta, el nom del plat 

és el que ha proporcionat la persona que l’ha presentat; les quanti-

tats dels ingredients estan pensades per a 4 persones si no s’indica el 

contrari, i cal entendre-les sempre de manera aproximada, perquè la 

cuina tradicional s’adapta diàriament a la disponibilitat de productes 

i als gustos de qui la prepara i en gaudeix. En el cas de les begudes ja 

s’indica la quantitat de líquid que en resulta, i el consum responsable 

depèn de cadascú. En l’explicació de l’elaboració, s’ha respectat tant 

com ha estat possible la redacció original, que només s’ha modificat 

per qüestions lingüístiques i per facilitar-ne la comprensió.

Cal tenir en compte que les quatre edicions del concurs s’han orga-

nitzat només en els municipis que s’han volgut afegir a la iniciativa 

i sempre entre finals d’estiu i començaments d’hivern, i per tant les 

receptes reflecteixen principalment els productes disponibles a la 

tardor. D’altra banda, es tracta de plats que han triat les persones que 

els han preparat i presentat, en funció del seu propi criteri, de manera 

que el conjunt de receptes no és un recull exhaustiu, sinó només una 

mostra àmplia, un tastet, de la cuina que es fa al Montseny. Esperem 

que us obri les ganes de conèixer millor aquest territori i la cultura de 

la societat que hi viu i en té cura.

En el seguiment d’una dieta equilibrada, el conei-
xement de les quilocalories que aporta un plat és 
una referència que, certament, ens pot ajudar. 
D’aquí sorgeix la idea d’acompanyar amb aquests 
valors cadascuna de les receptes que es presen-
ten en aquest llibre. De tota manera, però, cal dir 
que la valoració nutricional és merament quanti-
tativa. La xifra per a cada recepta s’ha obtingut a 
partir de les dades de composició dels aliments. 
Així, per al càlcul energètic d’un aliment n’hi ha 
prou amb saber els ingredients i els gramatges, i 
multiplicar-los per les calories que proporcionen 
segons el tipus de nutrient (proteïnes: 4 Kcal/g, 
glúcids: 4 Kcal/g, i greixos: 9 Kcal/g). Cal enten-
dre aquests valors com a aproximacions, ja que 
en certa manera hem interpretat els ingredients 
com el percentatge de greix en les carns, el pes 
de les hortalisses o l’afegit d’oli, tot entenent que 
aquest fet no esbiaixa el resultat.
 
En set elaboracions concretes s’informa de la 
seva aportació energètica global sense tenir en 
compte el nombre de comensals. Són: pastís de 
castanyes (recepta 2), flam de castanyes (recepta 
3), coca de recapte de ceba i bolets amb for-
matge de cabra (recepta 10), pastís de formatge 
amb melmelada de fruites del bosc (recepta 21), 
galetes de llard (recepta 23), carrot cake (recepta 
84) i panellets (recepta 88). En el cas de les mel-
melades no s’ha precisat l’aportació calòrica: les 
reduccions durant la seva elaboració fan que el 
mètode de càlcul emprat no resulti prou precís, 
tot i que podem dir que les melmelades aporten 
de mitjana unes 56 Kcal per 20 g de producte.

Fonts bibliogràfiques
aguilar martínez, a.; serra alías, m. Dieta equilibrada. 
Ingestes de referència per a l’energia. Material docent  
del Màster en Nutrició i Salut. UOC. PID_00214296.  
2014 (38:12).
Centro de Investigación de Endocrinología y Nutrición 
Clínica. Calculadora de Dieta. 2010. <http://www.ienva.org/
CalcDieta/tu_menu.php>.

https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=dZ_fQe7G9urxpPyEEmhUksOmBlJZdagdt35Q6-s2BcWfwNRZY_HYCA..&URL=http%253a%252f%252fwww.ienva.org%252fCalcDieta%252ftu_menu.php
https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=dZ_fQe7G9urxpPyEEmhUksOmBlJZdagdt35Q6-s2BcWfwNRZY_HYCA..&URL=http%253a%252f%252fwww.ienva.org%252fCalcDieta%252ftu_menu.php
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La Reserva de la Biosfera del Montseny 
és un territori de 50.166 hectàrees situat 
a cavall de les comarques d’Osona,  
la Selva i el Vallès Oriental, i té com  
a element geogràfic de referència  
el massís del Montseny, que destaca per 
damunt de les tres planes circumdants. 
En aquesta ubicació peculiar rau 
precisament l’origen del seu nom,  
ja que l’any 862 s’hi fa referència en  
un document com a Mons Signi, és a dir 
mont del senyal. Aquest valor de senyal 
encara es manté actualment, ja que 
al coll de Sant Marçal, a l’anomenada 
Taula dels Tres Bisbes, coincideixen les 
tres comarques esmentades i també els 
bisbats de Vic, de Girona i de Terrassa. 

Quan la natura 
és el rebost
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Una de les espècies que precisament ja tenim documentades des del 

paleolític és el castanyer (Castanea sativa), un arbre de la família de 

les fagàcies relativament abundant a la banda de la Selva i d’Osona, 

abans molt explotat per la seva fusta, que servia sobretot per fer botes 

de vi. El fruit, la castanya, que apareix a la tardor, també s’aprofita 

com a aliment des de temps 

antics i dona nom a una festa 

popular molt arrelada a Catalu-

nya des de finals del segle xviii, 

la castanyada, que actualment sol 

tenir lloc la nit del 31 d’octubre 

a l’1 de novembre, diada de Tots 

Sants, per bé que antigament era 

més freqüent fer-la el mateix dia 1 

o fins i tot el dia 2, Dia de Difunts. 

La recol·lecció i el consum de cas-

tanyes ha estat reconegut com a 

element del patrimoni cultural 

immaterial del Montseny i, des 

de fa 25 anys, l’Ajuntament de 

Viladrau dedica una fira a aquest 

producte. 

Molt sovint, la castanya es consumeix torrada, en una paella foradada 

i a la flama de la llar de foc o, si no, de la cuina, però al Montseny 

també es fa servir en diversos plats de carn, per exemple les casta-

nyes amb costella de porc (recepta 1). Abans era un complement ali-

mentari durant bona part de l’any, ja que es conserva bé seca i quan 

es vol consumir es posa amb aigua perquè es rehidrati i recuperi la 

seva consistència més tova. A més de consumir-se sencera, també 

se’n pot fer farina, un producte que era molt apreciat per a l’alimen-

tació infantil quan no es tenia farina de cereals. Més recentment, la 

disponibilitat del producte, el costum de menjar-ne i la seva dolçor 

han dut a utilitzar la farina en altres preparacions, com ara el pastís de 

castanyes (recepta 2) que elaboren diverses cuineres, cadascuna amb 

el seu toc personal, o un flam de castanyes (recepta 3) que introdueix 

aquest ingredient en una altra preparació tradicional. La crema de 

castanyes (recepta 4), per la seva banda, és un primer plat que permet 

comprovar la gran versatilitat d’aquest producte.

La localització del Montseny i les seves característiques orogràfi-

ques li proporcionen una notable diversitat vegetal que s’apropa a 

les 2.800 espècies, i en la qual es poden trobar elements propis de 

la regió mediterrània, com els alzinars i les pinedes, que arriben fins 

als 900 metres d’altura; de la regió eurosiberiana, com ara fagedes, 

rouredes i alguns boscos d’avets, que apareixen fins als 1.600 metres, 

i de la regió boreoalpina, les landes de bruguerola i els matollars de 

ginebró que es poden observar a les cotes més altes. Els ecosiste-

mes relacionats amb aquesta vegetació acullen també un gran nom-

bre d’espècies animals, entre les quals hi ha l’única espècie verte-

brada endèmica que viu a Catalunya, el tritó del Montseny (Calotriton 

arnoldi), al qual s’ha dedicat un projecte Life coordinat per la Diputa-

ció de Barcelona.

Aquest entorn natural ha estat explotat per les comunitats huma-

nes que han poblat el territori des dels temps més antics. Les restes 

arqueològiques es remunten al paleolític, tot i que són molt escasses. 

És amb el pas del temps que la població humana va augmentant: és 

més nombrosa en època ibèrica i romana, i ja esdevé molt significa-

tiva a l’edat mitjana. El paleolític és el període que correspon a unes 

societats que s’alimentaven només de la caça i la recol·lecció. Encara 

no existia l’agricultura ni la ramaderia, i per tant tot l’aliment que 

obtenien provenia de les plantes i els animals que podien recollir o 

caçar. Això va dur aquells grups humans a desenvolupar un coneixe-

ment profund sobre el medi natural. Els calia saber quines espècies 

eren comestibles, quan i on les podien trobar, com es comportaven, 

com les havien de preparar i mil detalls més que avui tenim tan inte-

rioritzats que ja no valorem gaire. Tot aquest coneixement s’ha anat 

acumulant durant milers d’anys, s’ha anat transmetent i modificant 

de generació en generació, i encara es manifesta avui en diverses 

pràctiques considerades patrimoni cultural immaterial i en molts 

plats propis de la zona. Perquè aquelles pràctiques de caça i recol-

lecció que eren les úniques fonts de subministrament d’aliment per 

a la societat de fa milers d’anys, avui encara es mantenen vives. Lògi-

cament han evolucionat, han canviat, les tècniques s’han sofisticat: 

avui tenim armes de foc per caçar, ganivets de metall per tallar, vehi-

cles per desplaçar-nos, etc. Però continuem abastint-nos, encara que 

sigui en una proporció molt més baixa que antany, en el rebost de la 

natura, com podrem comprovar a continuació. 

L’entorn natural  
del Montseny ha 
estat explotat per les 
comunitats humanes  
des dels temps més 
antics. Avui continuem 
encara abastint-nos en  
el rebost de la natura.
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A més del seu aprofitament com a aliment, la castanya també està 

relacionada amb altres elements del patrimoni cultural immaterial 

del Montseny que no tenen a veure directament amb la cuina. Així, 

una dita recollida a Viladrau assegura que «la dona i la castanya, per 

l’aparença enganyen», tot i que la comparança es podria fer extensiva 

als homes i a moltes més coses. També hi ha un «ball dels collidors de 

castanyes» que ja va documentar el folklorista Joan Amades i que es 

balla a Fogars de Montclús per la castanyada.

Però, dels productes culinaris procedents del bosc, el que és més 

popular i més consumit al Montseny, i probablement també a la resta 

de Catalunya, són els bolets, i segons el tipus de bosc s’hi troba un 

tipus de bolet o un altre. Alguns dels que es cullen i es mengen al 

Montseny són: el cama-sec (Marasmius oreades), el carlet de neu 

(Hygrophorus marzuolus), el carlet vermell (Hygrophorus russula), el 

cep (Boletus edulis), el cep d’estiu (Boletus reticulatus), el cep negre 

(Boletus aereus), la cogomella o paloma (Macrolepiota procera), la 

cualbra o llora (Russula cyanoxantha), l’esteperol (Leccinum lepidum), 

el fredolic (Tricholoma terreum), la llora verda (Russula virescens), el 

moixernó (Calocybe gambosa), la múrgola negra (Morchella conica), 

l’ou de reig (Amanita cesarea), el modeguí (Leccinum corsicum), el 

pinetell (Lactarius deliciosus), el rossinyol (Cantharellus cibarius), el 

rovelló (Lactarius sanguifluus), la sabatera (Scutiger pes-caprae) i la 

trompeta de la mort (Craterellus cornucopioides). 

La recol·lecció i el consum de bolets forma part del patrimoni cultural 

immaterial de la Reserva de la Biosfera, i té lloc principalment durant 

la tardor, tot i que a l’estiu i a la primavera també se’n poden trobar 

algunes espècies molt apreciades, com la múrgola i l’ou de reig. A 

més, aquest producte no només es pot consumir fresc, sinó que la 

majoria d’espècies es poden conservar, algunes assecades (el cama-

sec, el cep, la múrgola) i d’altres cuites i guardades en pots que es 

couen al bany maria. Collir i preparar els bolets requereix més conei-

xements que no sembla, perquè cal saber quan i on trobar-ne, identi-

ficar-los correctament per no agafar un mal de panxa, com collir-los, 

com preparar-los; però sobretot cal saber anar pel bosc sense fer-lo 

malbé, sense embrutar-lo, intentant no destorbar gaire els altres 

éssers vius. Diuen que els bons boletaires són els que no deixen ras-

tre. La gent del Montseny en sap molt, de collir bolets. Ara bé, no tots 

els bolets tenen la mateixa con-

sideració des del punt de vista 

gastronòmic i, quan es tracta de 

les espècies més valorades, el 

coneixement sobre els llocs on es 

fan sol guardar-se com un secret 

que es transmet només dins del 

nucli familiar, d’una generació a 

una altra. Saber on trobar aquests 

bolets és motiu de prestigi en 

molts pobles, tot i que aquest 

reconeixement social avui no és 

tan marcat. 

Un d’aquests bolets de prestigi 

és la sabatera, una espècie molt 

poc coneguda fora del Montseny 

i protegida, amb què es pot pre-

parar un exquisit pollastre amb sabateres (recepta 5), un plat molt 

apreciat en diverses poblacions. També són molt ben valorats els 

rovellons i els pinetells, que es troben amb relativa abundància i que 

sobretot creixen a les pinedes. A més d’acompanyar guisats de carn, 

se’n pot fer també unes pilotilles de bolets (recepta 6). Però no tots els 

bolets són tan apreciats ni tenen l’honor de ser tan protagonistes d’un 

plat, és molt més habitual barrejar i preparar junts tots els bolets que 

s’han pogut collir en el dia, que poden servir per improvisar una bona 

sopa de bolets (recepta 7) o bé unes salsitxes amb bolets (recepta 8). 

Si es vol fer alguna cosa més festiva, uns canelons de bolets cruixents 

amb salsa de castanyes (recepta 9) són una combinació que dona el 

protagonisme a aquests productes del bosc. Cal tenir present que, 

al Montseny, anar a collir o a caçar bolets no es considera tant una 

activitat de lleure i d’esbarjo, que és com es veu des de la ciutat, sinó 

que forma part de la quotidianitat, perquè la separació entre feina i 

lleure és molt menys marcada. De vegades fins i tot s’improvisa una 

escapada al bosc del costat de casa per poder preparar, per exemple, 

un tradicional fricandó amb bolets (recepta 11) o una coca de recapte 

de ceba i bolets amb formatge de cabra (recepta 10). I si la collita no 

és gaire bona, sempre hi ha maneres d’aprofitar els bolets de menys 

valor gastronòmic, com ara fent una truita de paloma (recepta 12).

Al Montseny, el lloc  
on es troben les saba-
teres i altres bolets és  
un secret que  
es transmet dins  
de la família.
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El bosc, la natura en general, ens ofereix una gran quantitat de pro-

ductes que podem consumir, i el coneixement de com identificar-los 

i preparar-los, per bé que es va perdent, encara es manté viu en mol-

tes persones. El món de les plantes és un dels més complexos, atesa 

la gran diversitat que presenta, i si hi ha una preparació que ho pot 

exemplificar segurament és la ratafia, un licor tradicional que es pre-

para macerant diverses plantes i altres ingredients, entre els quals no 

poden faltar les nous verdes. Moltes vegades les persones que la pre-

paren de manera casolana callen amb zel els ingredients que fan ser-

vir, però hem pogut obtenir la recepta de la ratafia del Regàs (recepta 

13), la de Can Castanyeric, la de Can Perxacs i una «ratafia digestiva». 

És curiós comprovar que no n’hi ha cap d’igual, fins al punt que, dels 

més de seixanta ingredients que sumen totes les receptes, només 

set (aiguardent, farigola, fonoll, herba de Sant Joan, malva, nous ver-

des i romaní) són comuns a les quatre, mentre que vint-i-nou només 

apareixen en una. No tots els productes utilitzats són plantes locals, 

però aquestes són les predominants, amb espècies tan conegudes 

com la camamilla (Matricaria chamomilla), la malva (Malva spp.), l’or-

tiga (Urtica dioica) o la til·la (Tilia spp.), i d’altres que només coneix la 

gent experta, com el blet de paret (Parietaria officinalis), el cap d’ase 

(Lavandula stoechas), la cua de cavall (Equisetum spp.) o l’hisop (Hys-

sopus officinalis).

Una llegenda encara viva, almenys a Arbúcies, el Montseny i Viladrau, 

explica que el nom ratafia es va inventar a la Taula dels Tres Bisbes, 

situada a Sant Marçal, allà on conflueixen les diòcesis de Terrassa 

(que abans formava part de la de Barcelona), Girona i Vic. D’acord 

amb la llegenda La pedra dels tres bisbes, un dia que els bisbes esta-

ven signant documents, el pagès de Sant Marçal els va dur un licor i 

un d’ells, després de tastar-lo, va inquirir: «Amo, com es diu aquest 

licor tan bo?». Un altre dels bisbes, que estava signant en aquell 

moment, va dir en llatí «rat» (és a dir ‘llegit’) i «fiat» (és a dir ‘signat’), 

per expressar que havia llegit el document i que el firmava. El pagès, 

per no contradir-lo, va respondre que el licor es deia «ratifiat», que 

amb el temps va esdevenir «ratafia».

També amb plantes, però no tantes, s’elabora el licor d’herbes del 

Montseny (recepta 14), seguint una recepta de la qual es té constàn-

cia que s’ha transmès almenys des de fa tres generacions. Sense dei-

xar l’apartat de begudes, però 

centrant-nos només en una sola 

espècie vegetal, trobem que al 

Montseny es prepara tradicional-

ment un cava de saüc (recepta 

15) que s’elabora amb les flors 

d’aquest arbre, les quals fer-

menten de manera natural. Amb 

aquestes flors i amb les baies del 

mateix arbre que es poden collir a 

l’estiu, es fa també un refresc de 

saüc primavera i estiu (recepta 

16), ideal per combatre la calor. 

Antigament, l’arrop de saüc es 

considerava útil contra la icterícia 

i com a preservatiu, i en general 

es deia que aquesta planta tenia 

moltes propietats medicinals.

Hi ha tot un grup de plantes, també anomenades «plantes de marge», 

que antigament s’havien consumit i que potser algú encara consu-

meix, però són uns aliments bandejats socialment perquè es rela-

cionen amb temps de penúria, amb èpoques en què calia recórrer a 

qualsevol aliment i la gent que va passar gana no ha transmès aquest 

consum a les generacions posteriors. Ens referim a espècies com les 

cosconilles (Reichardia picroides), colissos o colitxos (Silene vulga-

ris), màstecs (Chondrilla juncea), créixens (Naturtium officinale) o 

xicoies (Cichorium intybus), de les quals s’agafaven les fulles tendres 

i es menjaven crues i amanides. Potser l’única que encara és valorada 

és l’esparreguera boscana (Asparagus acutifolius), un arbust en forma 

de liana que a la primavera fa uns brots tendres que són els espàr-

recs, que solen consumir-se en truita.

En canvi, sí que es manté viu el coneixement de les plantes que ser-

veixen per aromatitzar el menjar, especialment els guisats, com la 

farigola, el romaní, la sajolida, el marduix o el llorer, del qual hi ha la 

creença que si està beneït allunya els mals esperits. Tanmateix, hem 

de tenir present que aquestes plantes, que ara en diem «aromàtiques», 

tenen altres propietats, alguna de les quals molt probablement ha con-

Una llegenda encara 
viva explica que el nom 
ratafia es va crear  
a la Taula dels Tres 
Bisbes, on conflueixen 
les diòcesis de Terrassa, 
Girona i Vic.
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tribuït a l’expansió i la continuïtat del seu ús. El llorer, per exemple, és 

tònic estomacal, carminatiu (que ajuda a expulsar l’aire dels conduc-

tes intestinals) i emmenagog (que provoca o afavoreix l’aparició de la 

menstruació). També és el cas de la farigola, que té propietats antisèp-

tiques o desinfectants i amb la qual es pot preparar des d’una aigua 

per guarir ferides o per al mal de coll fins a una reconfortant sopa amb 

pa. Són innombrables els plats que porten la farigola entre els seus 

ingredients, però n’hi ha un, el conill amb salsa de pastor (recepta 17), 

que fa servir una varietat de farigola que li dona un toc característic. 

En efecte, malgrat que el seu nom pot dur fàcilment a un equívoc, la 

salsa de pastor (Thymus serpyllum) no és una salsa, sinó una planta del 

mateix gènere de la farigola (Thymus vulgaris), també coneguda com a 

serpoll, que creix a les zones altes del Montseny.

D’aquestes plantes aromàtiques es fa servir principalment la fulla 

i la flor, però al bosc també trobem diverses espècies que propor-

cionen petits fruits comestibles, com les maduixes o les mores. Un 

dels més abundants i visibles són les cireres d’arboç —o «d’arbost»,  

com es diu en alguns llocs—, aquestes boles de color vermell o ata-

ronjat i cobertes d’un granet, que sempre ens han dit que hem de 

menjar amb moderació si no volem que ens agafi un mareig. Això té 

a veure amb l’alcohol —etanol, concretament— que contenen quan 

estan ben madures, com a resultat de la fermentació natural. Segons 

una hipòtesi força estesa, va ser precisament el consum de fruites 

madures com aquesta el que va generar l’afició dels éssers humans 

per les begudes alcohòliques, però aquesta és una altra història. L’ar-

bocer (Arbutus unedo), que és l’arbre que fa aquest fruit, creix habi-

tualment entre alzinars i suredes, fins als 1.000 metres d’altitud. I 

gràcies a ell podem preparar una dolça melmelada de cireres d’arboç 

(recepta 18), amb la qual acompanyar algunes postres, però també 

formatges i plats de caça. La diversitat de fruites del bosc també ofe-

reix la possibilitat de combinar-los en una conserva, amb la qual des-

prés es poden preparar plats com un pastís de formatge amb melme-

lada de fruita del bosc (recepta 21).

La cacera és una activitat mil·lenària que ha evolucionat molt al llarg 

dels segles, sobretot pel que fa als instruments o armes emprats, 

encara que avui torni a haver-hi gent a qui plau practicar la caça amb 

arc, com feien els nostres avantpassats més llunyans; això sí, els arcs 

d’avui poden portar mira telescòpica per facilitar la feina. La caça és 

un tret identitari important per a la gent que la practica, i per tant no 

és estrany que formi part del patrimoni cultural immaterial. Fins i tot 

ha donat lloc a una llegenda que es manté viva a Sant Celoni, El mal 

caçador, segons la qual un caçador va marxar de la missa de Nadal 

perquè els seus gossos, que havia deixat estacats a l’entrada de l’es-

glésia, es van posar a bordar en veure una presa i ell va sortir corrents 

a caçar-la, cosa que va provocar que, des d’aquell dia, cada Nadal se 

sentin els lladrucs dels gossos. 

Tot i que el nombre de practicants dis-

minueix progressivament, les dones 

s’han anat incorporant a aquesta acti-

vitat, abans exclusivament masculina, 

que avui continua demostrant la seva 

utilitat com a eina de gestió de deter-

minades poblacions animals. El sen-

glar (Sus scrofa) ha esdevingut una 

veritable plaga que provoca molts 

danys als conreus i la intensificació de 

l’activitat cinegètica contribueix enor-

mement a mantenir-ne la població 

dins d’uns certs límits. Poc s’ho imagi-

nava mossèn Pere Ribot quan el 1975 

escrivia al seu llibre El Montseny: «El 

porc senglar, Sus scropha I, abans tan 

estès, que el segle xiv es deixava veure fins als topants de Barcelona 

i era fàcil trobar-lo per Sant Feliu de Codines i el castell de Montbui, 

avui dia queda reduït al Montseny». El nombre d’exemplars caçats 

d’aquest animal augmenta cada any i s’ha multiplicat per més de vint 

en només deu anys. Per caçar el senglar s’organitzen grups de fins 

a vuitanta membres, un dels quals és el cap de colla, que situa els 

caçadors en les diverses parades, i un altre el gosser, encarregat d’en-

gegar els gossos. Primer cal localitzar l’animal, després se l’envolta i 

se l’empaita, i finalment, si tot surt bé, se l’abat. La gran disponibilitat 

de carn de senglar i la necessitat de continuar mantenint a ratlla el 

nombre d’exemplars ha animat alguna iniciativa que en promou el 

consum als restaurants amb plats més creatius, però a moltes cases 

del Montseny encara es cuinen plats tradicionals com el senglar amb 
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Antigament es 
menjaven animals 
com la garsa,  
el gaig, l’oriol, el teixó 
i l’esquirol, que feia 
un arròs excel·lent.
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castanyes i bolets (recepta 19), una combinació de productes naturals 

que pràcticament transporta el bosc al plat i que no té res a envejar al 

més conegut civet de senglar.

Abans, fa seixanta o setanta anys, es caçaven i es menjaven més ani-

mals que avui, entre altres raons perquè la disponibilitat general de 

menjar era molt més limitada i perquè les possibilitats econòmiques 

de la població eren més baixes i calia trobar l’aliment allà on fos. 

Alguns encara es cacen i són apreciats avui, com el conill de bosc 

(Oryctolagus cuniculus), la llebre (Lepus europaeus), la perdiu roja 

(Alectoris rufa), el tudó (Columba palumbus) i especialment la becada 

(Scolopax rusticola), a més de molts ocells petits, com el tord (Turdus 

philomelos) o la merla (Turdus merula). En els camps de cereal també 

es capturava la guatlla (Coturnix coturnix), com ens recorda la dita «la 

guatlla canta: blat florit, blat florit». Tots aquests animals més petits 

solen caçar-se de manera individual, normalment seguint la tècnica 

de l’aguait, que consisteix a esperar-se a les zones que se sap que fre-

qüenten. Antigament també es menjaven animals tan poc habituals a 

la taula com la garsa (Pica pica), el 

gaig (Garrulus glandarius), l’oriol 

(Oriolus oriolus) el teixó (Meles 

meles) o l’esquirol (Sciurus vulga-

ris), que sembla que fa un arròs 

excel·lent. Però avui ja no tenim 

constància que es consumeixin i 

per altra banda hi ha una estricta 

normativa que garanteix la super-

vivència de tota aquesta fauna. 

En canvi, el que no ha deixat de 

collir-se i consumir-se són els 

cargols, una pràctica que també 

forma part del patrimoni cultu-

ral immaterial. Durant els mesos 

freds, els cargols hivernen i són molt més difícils de trobar, per això 

tradicionalment es cullen i es consumeixen a la primavera i a l’estiu, 

els dies de pluja. De tota manera, fins avui ens ha arribat la dita que 

«pel juliol, ni dona ni cargol», un curiós advertiment que es manté viu 

a la Garriga, Montseny i Sant Celoni, i que sembla que fa referència al 

fet que la forta calor no és adequada per a activitats intenses, ja siguin 

amoroses o gastronòmiques. El cargol més apreciat i consumit és el 

cargol bover (Cryptomphalus aspersus), amb el qual es poden fer uns 

suculents cargols amb conill (recepta 20), en què els primers són el 

producte principal, mentre que el segon n’és el complement i per 

això el plat no es diu «conill amb cargols», com s’ha popularitzat en 

molts llocs de la geografia catalana. Hi ha altres espècies de cargol 

que també es consumeixen, com el cargol vinyal o vinyala i el car-

gol sapenc, però la variada nomenclatura popular no sempre permet 

identificar de quina espècie es tracta, encara que una d’elles és segu-

rament l’Otala punctata. 

A cavall entre el món animal i el món vegetal trobem un producte 

peculiar, que també està entre l’estat salvatge i la domesticació. Ens 

referim a la mel, aquesta substància viscosa i dolça que elaboren les 

abelles (Apus melifera) a partir del nèctar de les flors. La mel prové de 

les flors i en aquest sentit és vegetal, però és el resultat de passar per 

l’organisme de les abelles, i en aquest sentit és un producte animal. 

Per altra banda, la mel es dona en estat natural, sense intervenció 

humana, i en un abric de la província de Castelló s’han trobat pin-

tures rupestres de fa uns 12.000 anys que mostren que en aquella 

època ja es recollia aquest producte. La seva dolçor ens va captivar 

prou perquè comencéssim a controlar-ne la producció, i així va néi-

xer l’apicultura fa almenys 2.500 anys, una activitat que avui forma 

part del nostre patrimoni cultural. La cria d’abelles es fa en unes cai-

xes anomenades arnes o ruscs, que cal col·locar estratègicament en 

un lloc assolellat, protegit del vent fort i situat a prop d’alguna font 

d’aigua i en un entorn que generi una diversitat de flors al llarg de 

l’any. Per tal d’obtenir més rendiment, també es practica l’apicultura 

de transhumància, en la qual es van traslladant les arnes per anar 

seguint la floració de les diverses espècies vegetals que interessen. 

En aquestes caixes, les abelles fabriquen la bresca, una estructura 

de cera on van dipositant la mel i el pol·len, a més de les seves cries. 

La mel s’extrau normalment entre finals de maig i finals d’agost. Tro-

bem gent que es dedica a l’apicultura al Brull, a Cànoves i Samalús, 

a Fogars de Montclús, a Montseny i a Sant Pere de Vilamajor, entre 

d’altres, i normalment els coneixements relacionats amb aquest món 

es transmeten d’una generació a una altra dins de la mateixa família. 

Avui la mel no es fa servir gaire a la cuina, amb l’excepció del popular 
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S’han trobat pintures 
rupestres de fa uns 
12.000 anys que mostren 
que en aquella època  
ja es recollia la mel.
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mató amb mel, però tradicional-

ment es consumeix per endolcir 

infusions o per menjar untada 

sobre una llesca de pa.

En aquest repàs dels productes 

alimentaris que provenen direc-

tament de la natura, no podem 

deixar de parlar del que sens 

dubte és el més consumit i tan-

mateix el més ignorat, en el sentit 

que no sol tenir-se present com a 

aliment, fins al punt que moltes 

vegades no apareix entre la llista 

d’ingredients d’una recepta tot 

i ser imprescindible per al plat. 

Ens referim, òbviament, a l’aigua, 

indispensable per al cos humà, 

més fins i tot que els aliments 

sòlids, ja que, en cas extrem, podem resistir més dies sense menjar 

que sense beure. El Montseny proporciona aigua amb abundància 

i no són poques les empreses que en comercialitzen degudament 

embotellada. L’aigua forma part de moltíssimes receptes, començant 

per les sopes i continuant pels bullits, els guisats, els arrossos, els 

llegums i tots els plats que porten alguna pasta. L’aprofitament de l’ai-

gua ha estat considerat un element del patrimoni cultural immaterial, 

perquè ha donat lloc a diverses tècniques i pràctiques destinades a 

recollir-la o aprofitar-la (pous, canals, basses, molins, etc.) i fins i tot a 

una forma d’organització, pensada per garantir una distribució equi-

tativa de l’aigua per al reg: les comunitats de regants, com les que 

existeixen a Cànoves i Samalús, Fogars de Montclús, i Santa Maria i 

Sant Esteve de Palautordera.

Finalment, cal dir que també s’han explotat altres recursos naturals 

que, sense ser directament aliments, estan relacionats amb l’alimen-

tació. És el cas del suro, un material que encara es fa servir molt per 

tapar ampolles, garrafes i pots, perquè permet la transpiració però 

limita molt l’entrada d’oxigen en el recipient, característica que el fa 

especialment adequat per a les ampolles de vi. Aquest material és en 

realitat l’escorça de les alzines sureres (Quercus suber), i la pela de 

suro també forma part del patrimoni cultural immaterial del Mont-

seny. L’operació es duu a terme normalment des de principis de juny 

fins a mitjan agost, amb les eines adients i una tècnica especialitzada 

que es transmet dels peladors veterans als aprenents. 
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L’aigua és indispen- 
sable per al consum 
humà i forma part  
de gairebé totes  
les receptes: sopes, 
bullits, guisats,  
arrossos, llegums  
i plats de pasta.
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Ingredients
½ kg de castanyes seques pelades
½ kg de costelles de porc
1 botifarra negra
1 ceba petita
1 tomàquet
3 grans d’all
1 got de vi blanc
Oli
Sal
Aigua

valor nutricional
 → Comensals: 6
 → Kcal/Elaboració: 3.048
 → Kcal/Comensal: 508

Elaboració
Posem les castanyes en remull 12 hores abans. 
Les fem coure amb 1,5 l d’aigua freda, aproxima-
dament durant una hora i mitja. A mitja cocció hi 
posem sal. L’aigua de la cocció l’hem de deixar 
reduir fins que en quedi mig litre, que després 
posarem al rostit. Posem la costella a fregir, quan 
estigui rossa hi afegirem el tomàquet, la ceba  
i els alls, tot tallat. Hi afegim el got de vi. A foc 
lent, deixarem reduir el vi. Si la costella no està 
prou cuita, hi afegim mig got d’aigua, per acabar 
de coure-la. Quan la costella està cuita, hi posem 
les castanyes, amb el caldo reduït de la seva coc-
ció. Ho deixem coure 15 minuts. Hi posem també 
la botifarra negra tallada a trossos, just perquè 
s’escalfi i no es desfaci. 

Notes
La ceba, el tomàquet i l’all són del nostre hort. El 
tomàquet és de penjar. La recepta la vaig apren-
dre de la meva mare quan jo tenia uns 14 anys, 
cap a l’any 1956. Aquest plat abans el fèiem sem-
pre el dia de la matança del porc. Fins al 2018 
encara la fèiem. Enguany el porc és de Can Rie-
reta, de Sant Celoni. Aquest va ser el millor segon 
plat de Campins el 2019.

Variants del plat
La Maria Serra i Bancells, de Viladrau, fa «coste-
lla de porc amb castanyes torrades». Agafa una 
banda sencera de costelles, la salpebra i la posa 

en una safata de forn. Hi afegeix una ceba gran, 
un parell de pastanagues fetes a trossos, un all 
porro també a trossets, 7-8 grans d’all sense pelar, 
un tomàquet gran, un canó de canyella, 3-4 claus 
i 3-4 fulles de llorer i 750 g de castanyes. Tira oli 
d’oliva per damunt del costellam i posa la safata 
al forn. Controla que es dauri pels dos costats i 
llavors treu la safata, hi posa un got de brandi per 
damunt i procura que es flamegi i cremi l’alcohol. 
Quan s’apaga fica de nou la safata al forn amb una 
mica de caldo i ho deixa uns cinc o deu minuts 
més. En una cassola de ferro colat hi posa un 
litre de caldo amb 750 g de castanyes torrades i 
ho posa al foc. Treu el costellam i el talla a tros-
sos, que va posant a la cassola. Llavors agafa la 
bresa de la safata amb tot el suc i ho passa per la 
batedora, que quedi ben fi. Ho passa per un cola-
dor de forats petits i ho tira a la cassola. Després 
hi afegeix una picada de 8-10 ametlles i avella-
nes torrades, dos alls, julivert i una mica de pa 
per a celíacs torrat, i ho deixa fer la xup-xup, tot 
trontollant la cassola de tant en tant, entre mitja 
hora i una hora. Originalment aquest plat el feia 
amb orella i morro de porc salats. Va ser el millor 
segon plat de Viladrau el 2018.

En Pol Asensio, de Cànoves i Samalús, fa una 
«carn magra de porc amb castanyes i patates al 
forn». Escalda i pela 12 castanyes. Talla a daus 
400 g de carn magra (del coll), la sala, la passa per 
farina i la salta en una cassola amb 12 cebetes del 
platillo. Hi afegeix un raig de vi negre i el deixa 
reduir. Hi afegeix caldo fet a casa i una branqueta 
de farigola, i ho deixa coure a foc lent. Després hi 
afegeix 30 g de ceps secs que ha fet estovar, les 
castanyes i una mica del suc d’estovar els bolets, 
fred, ho deixa coure a foc lent i al final hi afegeix 
una picada d’alls, ametlles i pinyons. Ho acom-
panya amb 600 g de patates pelades i tallades a 
daus, que ha salpebrat i cuit al forn en una safata 
untada d’oli durant uns 30-40 minuts.

Patrimoni cultural immaterial relacionat
Matança del porc.

Recol·lecció i consum de castanyes
Conreu d’horta.

Castanyes  
amb costella

C U I N E R A
M A R I A C L O P É S 

F U G A R O L E S

M U N I C I P I
CAMPINS

T I P U S  D E  P L AT
S E G O N

R
ec

ep
ta

 1
Q

U
A

N
 L

A
 N

A
T

U
R

A
 É

S
 E

L
 R

E
B

O
S

T



Q
U

A
N

 L
A

 N
A

T
U

R
A

 É
S

 E
L

 R
E

B
O

S
T

36

37
—

Q
U

A
N

 L
A

 N
A

T
U

R
A

 É
S

 E
L

 R
E

B
O

S
T

Ingredients
500 g de castanya del Montseny
150 g de mantega
5 ous
200 g de sucre
150 g de xocolata negra
100 g de barreja de fruites seques:
ametlla crua, nous i pinyons del país

valor nutricional
 → Comensals: 9
 → Kcal/Elaboració: 9.998
 → Kcal/Comensal: 1.122

Observacions
Per vuit o deu persones, es recomana fer la mit-
jana de 9. Així, es posa de manifest l’elevada 
aportació calòrica. 

Elaboració
Per coure les castanyes, poseu-les en l’olla a 
pressió amb aigua. Han de bullir uns 45 minuts. 
Amb la batedora, barregeu la polpa de castanya 
amb els rovells d’ou, la mantega i el sucre. Mun-
teu les clares a punt de neu i afegiu-les a la bar-
reja anterior. Poseu la nova barreja en un motlle 
i coeu el pastís al forn preescalfat a 180 ºC durant 
uns 45 minuts. Quan el pastís estigui cuit, desfeu 
la xocolata i cobriu el pastís. Abans que la xoco-
lata es refredi, tireu-hi per damunt la barreja de 
fruita seca.

Notes
La castanya és del Montseny. Els ous són de 
gallines pròpies, alimentades amb productes 
naturals. Les ametlles són d’un ametller de la 
meva germana. Els pinyons són del país.
Aquesta va ser una de les receptes guanyadores 
del concurs de 2019.

Variants del plat
La Judit Grau, de Cànoves i Samalús, per la 
mateixa quantitat de castanyes, hi posa només 
150 g de sucre, 125 g de mantega, 3 ous i 100 g de 
xocolata, i no hi posa fruita seca. Per fer la bar-

reja, primer tritura les castanyes i després hi va 
afegint successivament el sucre, la mantega prè-
viament fosa al bany maria, els rovells d’ou i les 
clares muntades. La cocció la fa també a 180 ºC 
però durant 1 hora. Aquesta recepta van ser les 
millors postres de Cànoves i Samalús el 2019.

La Gemma Guerra Mercadal, de Montseny, fa 
un «pastís de castanyes de Viladrau» amb 1 kg 
de castanyes, 600 g de formatge mascarpone, 1 
cullerada de crema de vainilla, 30 ml de llet agra, 
1 iogurt grec, 120 g de farina, 150 g de sucre, un 
pessic de sal, 100 de xocolata de cobertura, 100 
ml de nata i 4 ous. Ella torra les castanyes, les 
pela, hi barreja el sucre i ho fa coure amb una 
mica d’aigua. Hi afegeix la vainilla, ho deixa refre-
dar, hi posa els ous i ho reserva. Llavors barreja 
en un bol el mascarpone, el iogurt, la nata, la llet 
agra i ho bat. Hi afegeix la farina amb la sal, ho 
barreja i hi afegeix la crema de castanyes. Ho cou 
al forn a 180 ºC uns 35-40 minuts i després hi 
posa la cobertura de xocolata. Van ser les millors 
postres de Montseny el 2018.

L’Anna Castellar Miralles, de Seva, fa un «pas-
tís de castanyes i camagrocs» per a 8 perso-
nes amb 50 castanyes grosses, 6 ous, 200 g i 4 
cullerades de sucre, 100 g de mantega, vainilla 
en pols, farina de galeta, 2 l d’aigua i uns 20 g de 
camagrocs saltats amb oli i sal. Primer bull les 
castanyes amb l’aigua i les 4 cullerades de sucre 
durant 20 minuts. Després les passa al forn a 
180 ºC durant 30 minuts i un cop fredes les pela, 
les tritura i les reserva. Munta les clares a punt 
de neu i les reserva. Bat els rovells amb la resta 
de sucre i la vainilla, fins que estan escumosos i 
blanquinosos, hi afegeix la mantega fosa i el puré 
de castanyes, i hi va incorporant les clares mun-
tades i al final els bolets. Unta un motlle amb 
mantega, hi espolsa farina de galeta i hi incor-
pora la massa que ha preparat, per enfornar-ho a 
180 ºC durant uns 30 minuts.

Patrimoni cultural immaterial relacionat
Recol·lecció i consum de castanyes.

Pastís de 
castanyes
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