
 

 



De VAT al mercat.  
Veure, Aprendre, Transformar 
 

De VAT al mercat és una activitat que s'ofereix des del 

Programa de Recursos Educatius per primera vegada aquest 

curs i que consta de tres parts: visita al mercat municipal, taller 

a l’aula gastronòmica i concurs “Fem un cartell per la Setmana 

Gastronòmica Gironina” amb la voluntat que l’alumnat apreciï 

les diferents sensacions que ens ofereix el mercat: colors, 

olors, sons, ... , obrir-li els ulls a un ventall de coneixements 

sobre gastronomia i potenciar-li la creativitat a través de la 

confecció d’un cartell. 

Aquesta vegada s'ha volgut donar importància als peixos que 

podem trobar al nostre entorn i que, a vegades, no apreciem 

prou. Els podem trobar al mercat i els podem cuinar i 

acompanyar de moltes maneres. En aquest dossier trobareu un 

recull de 8 receptes , on l’ingredient principal és el peix , i que 

han estat elaborades i comentades amb l’alumnat que ha 

participat a De VAT al mercat, de mans d'un cuiner a l’aula 

gastronòmica.  

Animem a l'alumnat i famílies que , a casa i seguint aquestes 

receptes , us animeu a fer els plats que us proposem i provar-

los tots plegats. 



Sard, sarg, patena, vidriada 

Diplodus sargus 

 

 

 

 

És un peix que pot arribar als 45 cm, però normalment els exemplars 

fan uns 25 cm. El cos és ovalat i comprimit i té els llavis fins. És de 

color gris argentat amb bandes fosques que van del llom al ventre i té 

una ratlla negra transversal a l’extrem de la cua. Habita sobre fons 

rocosos o llits de plantes aquàtiques. S’alimenta de mol·luscs, 

crustacis i equinoderms com les estrelles o els eriçons de mar. 

Es troba al Mediterrani, a l’Atlàntic i al mar Negre. 

 

 

 

 

 

 

 



Sard a la planxa, espaguetis vegetals i patata 

gratinada amb formatge parmesà 
Ingredients per a 4 persones: 
1 sard, pastanaga, carbassó, ceba, col, patates, parmesà, oli d’oliva, 
sal i pebre 
 

Renteu, peleu i talleu les verdures en juliana fina, salteu-les en una 
paella amb sal i pebre i reserveu-les.  
Peleu i bulliu les patates en una cassola amb aigua i sal. Una vegada 
estiguin llestes, coleu-les i trinxeu-les amb una forquilla i doneu-los 
forma de roses. Cobriu-les amb el parmesà ratllat i gratineu-les al 
forn a 180 °C durant 10 minuts.  
Acabeu el plat daurant els filets de sard en una paella i col·locant-los 
harmoniosament damunt les verdures acabades de fer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagell, pagell ver, pitxell 
Pagellus erythrinus 

 

 

 

 

És un peix que fa entre 20 i 40 cm de llargada. Té el morro punxegut, 

la boca grossa i els ulls ovalats. És de color gris ataronjat amb una 

franja vermella a l’entrada de les brànquies i taques blaves a la part 

superior. Viu en fons sorrencs o fangosos que es troben habitualment 

entre 20 i 100 m de profunditat, a prop de la costa. És omnívor i 

s’alimenta d’invertebrats bentònics i de petits peixos.  

Es troba al Mediterrani, a l’Atlàntic i al mar Negre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crespells de pagell amb pastanaga i salsa de soja 
Ingredients per a 4 persones: 
2 pagells, 1 pastanaga, salsa de soja, mantega, massa de crespells, 1 
ou, 1 ceba 
 
Renteu i talleu la ceba i la pastanaga a daus ben petits. En una paella, 
foneu la mantega i ofegueu-hi les verdures tallades.  
Talleu els pagells a daus petits vigilant que no hi hagi espines. 
Barregeu-los amb les verdures i confiteu-ho tot junt durant 7-8 
minuts. Amb una forquilla, esmicoleu el peix fins a obtenir una pasta 
gruixuda. Afegiu-hi un raig de salsa de soja i reserveu-ho. Estireu la 
massa de crespells i pinteu-la amb ou batut, esteneu una mica de 
massa de pagell al damunt i formeu crestes. Fregiu-les en abundant 
oli de gira-sol a 180 °C. Deixeu-ho reposar durant un parell de minuts 
sobre un paper de cuina. També es poden coure al forn per tal 
d’obtenir un plat menys calòric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Pop roquer  
Octopus vulgaris 

 

 

 

 

 

És un mol·lusc associat a zones rocoses, fangoses i sorrenques 
properes a la costa i que es troba entre 0 i 100 m de profunditat. 
S’alimenta de crancs i mol·lusc bivalves, però menja gairebé 
qualsevol animal que pugui capturar.  

Es troba a tot el món 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bombes de pop roquer amb patata i cereals 
Ingredients per a 4 persones: 
4 patates grosses, ½ pop roquer, pebre vermell, sal, oli d’oliva, farina, 
1 ou, llet, pa ratllat, cereals de civada 
 
Talleu el pop a daus ben petits, amaniu-lo amb oli d’oliva, sal i pebre 
vermell, reserveu-lo. En una olla, poseu les patates a bullir en aigua 
abundant. Una vegada siguin cuites, coleu-les i aixafeu-les amb una 
forquilla. Poseu-les al frigorífic durant unes 2 hores. Passat aquest 
temps, amb una cullera, formeu boles amb la patata, i amb una 
cullereta de cafè aneu-ne omplint l’interior amb els daus de pop 
amanit. Una vegada siguin formades, reserveu-les al congelador 
durant 4 hores. Prepareu uns bols amb la farina, l’ou batut i el pa 
ratllat amb els cereals trinxats. Aneu passant les boles de patata per 
cada bol en aquest ordre fins que quedin ben cobertes. Deixeu-les 
descongelar al frigorífic i fregiu-les en abundant oli de gira-sol a la 
temperatura de 180 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calamar.  
Loligo vulgaris. 

 

 

 

 
Són mol·luscs amb esquelet intern, de carn blanca, amb el cos 
allargat i tentacles i amb una bossa de tinta comestible. Els petits 
s’anomenen calamarsons. Viuen més aviat propers al fons marí, on es 
poden camuflar variant el color de la pell. El calamar es pot cuinar de 
diverses maneres, tant guisat com a la planxa. Es comercialitza fresc o 
congelat.  

Es troba al Mediterrani i a l’Atlàntic. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Rotlles de carbassó i calamars amb caramel de ceba 

i salsa de tomàquet napolitana 
Ingredients per a 4 persones: 
1 carbassó, 3 cebes, 1 pastanaga, 3 tomàquets, alfàbrega o farigola, 4 
calamars, sucre, sal i pebre 
 
Renteu, peleu i talleu el carbassó en làmines fines i escaldeu-lo en 
aigua bullint durant 20 segons. Peleu i talleu les cebes per tal de 
coure-la en una cassola amb un raig d’oli fins que sigui ben rossa, 
afegiu-hi el sucre i deixeu-lo caramel·litzar. Talleu els calamars en 
tires ben fines i salteu-les en una paella amb oli i sal. Els tentacles i la 
resta del calamar el podem reservar ben guardat al congelador per a 
altres elaboracions. Per fer la salsa de tomàquet, en una cassola 
salteu els tomàquets a daus, la pastanaga i una mica de la ceba 
caramel·litzada. Quan comenci a coure, afegiu-hi l’alfàbrega i 
rectifiqueu de sal. Passeu la salsa per la batedora i reserveu-la. 
Munteu els rotlles, posant unes tires de calamar sobre una làmina de 
carbassó i enrotlleu-lo sobre si mateix. Per acabar el plat, poseu els 
rotlles sobre un llit de ceba i un bon raig de salsa napolitana al 
damunt.  
Aquest plat es pot servir fred o calent, en aquest cas l’hem preparat 
com a primer plat, i  l’acompanyem amb fulles de ruca.   
 

 

 

 

 

 

 
. 



Seitó, aladroc, anxova (en sal)  
Engraulis encrasicolus 

 

 

 

 

El seitó és un peix que fa entre 9 i 14 cm de longitud, té un color 
variable entre el blau fosc i el gris clar amb una banda platejada als 
costats. Està cobert d’escates grans que es desprenen fàcilment. Té el 
cap gran, el morro punxegut i la boca ampla. Viu a la columna d’aigua 
i a vegades es troba a prop del fons, forma grans moles que es 
mouen entre 10 i 100 m de profunditat i viu a prop de la costa. 
S’alimenta principalment d’organismes planctònics. 
 

Es troba al Mediterrani, a l’Atlàntic i al mar Negre. 

 

 

 

 

 

 

 



Seitons cruixents amb formatge fresc 
Ingredients per a 4 persones: 
8 seitons, farina, formatge fresc o mató, sal, ceba, cogombrets en 
vinagre, 2 tomàquets, llima (opcional) 
 
Netegeu els seitons de tripa i espina i reservar-los. Talleu la ceba, els 
tomàquets i els cogombrets ben fins per tal de barrejar-los amb el 
formatge fresc. Poseu-ho a punt de sal i reserveu-ho. 
Enfarineu els seitons en abundància i punxeu-los en broquetes de 
fusta en forma d’onada. Fregiu-los amb cura en oli de gira-sol i 
reserveu-los sobre paper de cuina. Per presentar el plat, l’hem 
disposat en suports de fusta, però podeu tallar una llima per la meitat 
i punxar-hi les broquetes. Acompanyeu-ho amb formatge fresc 
amanit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bonítol de l'Atlàntic 
Sarda sarda 

 

 

 

 

És un peix relativament gran, normalment fa entre 20 i 65 cm, tot i 
que es poden trobar exemplars de fins a 90 cm. La boca és molt gran i 
té el cos cobert d’escates molt petites. És de color blau brillant al 
dors i amb ratlles fosques del cap a la cua. La part inferior i els costats 
del ventre són platejats. És un peix que viu a la part superior de la 
columna d’aigua i que també es pot trobar en estuaris. Mengen 
invertebrats com calamars i gambes.  

Es troba a l’Atlàntic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BON-BON: hamburguesa de bonítol i moniato amb 

quètxup de pebrot  
Ingredients per a 4 persones: 
 

500 g de bonítol, 4 moniatos, enciam, tomàquet, pebrot vermell, mel, 
vinagre, salsa Perrins, 4 llesques de formatge, pa d’hamburguesa 
 

Piqueu el bonítol per fer-ne hamburgueses de 125 g. Es poden 
amanir amb ceba picada o dauets de formatge. Per altra banda, 
bullirem 1 moniato prèviament pelat, i el trinxarem juntament amb el 
bonítol.  
Amb la resta del bonítol farem com si fossin patates fregides, és a dir, 
pelat, escalfat en oli de gira-sol a 120 °C i un cop sigui cuit, fregit a 
180 °C. Per fer el quètxup de pebrot vermell,  en una paella salteu el 
pebrot vermell fins que sigui cuit, afegiu-hi la mel, una cullerada de 
vinagre i la salsa Perrins al gust. Tritureu-ho amb una batedora, 
coleu-ho i reserveu-ho al frigorífic. 
 

Per acabar, torreu els pans d’hamburguesa, o bé pans de viena o 
panets, i farciu-los amb l’enciam, els tomàquets, la llesca de formatge 
i les hamburgueses de bonítol acabades de fer en una paella amb un 
raig d’oli i cuites al gust. Acompanyeu-ho amb el moniato fregit i la 
salsa de pebrot vermell.  

 

 

 

 

 

 

 



Sorell  
Trachurus spp 

 

 

 

 
És un peix que fa entre 10 i 30 cm, amb el cos allargat, els ulls i la 
boca grans i les dents petites. La coloració del dors és negra blavosa 
amb els costats argentats i el ventre blanc. Té una taca negra a la part 
superior de l’obertura branquial i les aletes van del color gris al 
vermell. Viu en grup en zones costaneres i de fons sorrencs. 
S’acostuma a trobar entre 10 i 200 m de profunditat. S’alimenta de 
crustacis, peixos i cefalòpodes.  
 

Es troba al Mediterrani i a l’Atlàntic. 

 

 

 

 

 

 

 



Sandvitx de sorell en escabetx amb tomàquets 

cherry, xicoira violeta i cacauets 
Ingredients per a 4 persones: 
2 sorells, pa integral per a sadvitxos, 1 ceba, 2 alls, vinagre, oli d’oliva, 
16 tomàquets cherry, xicoira, crema de cacauet 
 
Netegeu els sorells d’espines i reserveu-los amb sal i pebre. Peleu i 
talleu la ceba i els alls i poseu-los a coure en una cassola amb oli. 
Quan sigui calent aboqueu-hi el peix, ruixeu-lo amb el vinagre i 
retireu-lo del foc, amb la cassola ben tapada perquè acabi de coure. 
Per altra banda, amb part d’aquest escabetx, confitarem els 
tomàquets cherry fins que siguin tous. Els reservarem al friogorífic 
fins a tenir el plat enllestit. Talleu les llesques de pa en rectangles i 
torreu-los ja sigui en torradora o en paella per tal que aguantin el 
sorell i siguin més bons de menjar. Farciu les capes del sandvitx amb 
la crema de cacauet, el sorell escabetxat, els tomàquets cherry i unes 
fulles de xicoira violeta. Repetiu l’operació fins a tenir l’alçada 
desitjada. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verat, cavalla, , bis, bísol  
Scomber scombrus 

 

 

 

 

És un peix d’aigües marines fredes o temperades. Té el cos prim i 

allargat, entre 20 i 40 cm de longitud. El dors és blau amb unes ratlles 

fosques obliqües, a vegades amb ondulacions, i el ventre és més clar 

amb els costats argentats. Té una àmplia distribució tant al 

Mediterrani com a l’Atlàntic.  

Es troba al Mediterrani i a l’Atlàntic. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Animalons i verat 
Ingredients per a 4 persones: 
2 verats, alga nori, arròs per a sushi o bomba, vinagre d’arròs (mirin) 

Renteu l’arròs per a sushi o bomba, fins que l’aigua que resti quedi 
ben neta i poseu-lo a coure amb aigua i el vinagre d’arròs. Si 
disposem de vaporadora d’arròs millor que millor. 
Per altra banda, coeu els verats en una paella i reserveu-los en el 
frigorífic amb un drap humit.  
Quan l’arròs estigui llest, després d’uns 14-16 minuts, el deixem 

reposar fins que sigui fred i hagi perdut un xic la humitat, i podrem 

començar a formar boles de 75-100 grams. 

Amb unes tisores talleu les algues a tires i amb rodonetes depenent 

de les formes que vulgueu fer, gats, pandes, ossos polars..., podeu 

trobar idees i altres maneres d’elaborar-ne a internet amb el nom 

d’onigiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  


