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BUNYOLS DE VENT
HISTÒRIA:
Els jueus sefardites elaboren,des del segle X, per celebrar la Janucà, uns
pastissos fregits amb farina de blat que anomenen bessons. La introducció
d'aquests brioixos a la celebració de Tots Sants és una modificació cristiana, per
la proximitat amb la Janucá jueva. Posteriorment es van fer molt famosos a
Madrid, on van arribar a ser tan populars com els xurros. També es regalen el
dia de les verges.

INGREDIENTS:
150 g de farina de blat.
200 ml d'aigua.
50 ml de llet.
40 g de mantega.
4 ous talla M.
5 g de llevat 
Un pessic de sal.
10 g de sucre blanc.
Sucre glaç i canyella en pols per decorar.
Abundant oli per fregir.

 PREPARACIÓ:
Posa damunt d'un bol un colador i llença a sobre la farina perquè passi a través      
d'ell agafa el colador i ves donant-li copets perquè caiguin al bol. 

1.

   2. En un cassó poseu l'aigua juntament amb la llet, la mantega, el sucre i la sal, a foc      
       mitjà.  
   3. Quan comenci a bullir la barreja i apareguin bombolles, apaga el foc, aparta el      
       cassó i llença tota la farina de cop i barreja molt bé amb una espàtula fins que no 
       hi hagi cap grum, l'aspecte sigui homogeni i la massa s'enlairi fàcilment de les 
       parets del cassó.
   4. Afegeix un ou al cassó i amb unes varetes manuals barreja fins que s'hagi 
       integrat completament a la massa. Fes el mateix amb la resta dels ous, i 
       juntament amb el darrer afegeix el llevat .
   5. Tapa el recipient amb paper film i deixa-ho reposant a la nevera durant 1 hora.
   6. Posem una olla al foc amb oli. Quan l'oli estigui ben calent, hi comencem a posar  
        boletes (fetes manualment o amb mànega pastissera).
   7. Un cop fregits els traiem i els arrebossem amb sucre 
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300 grams de morro de bacallà dessalat
Dos ous
200 cl de llet 
200 grams de farina
Dos grans d’all i una mica de julivert
Mig sobre de llevat en pols
Sal i oli d’oliva suau.

INGREDIENTS:

BUNYOLS DE BACALLÀ

PREPARACIÓ:

Bullim el bacallà en una olla .                                                                                                                
Fem una picada amb els alls i el julivert,                                                                                             
Esmicolem el bacallà i l’afegim a la picada.                                                                                         
 Batem els ous, hi afegim la llet i de mica en mica hi anem incorporant la farina passada
per un   colador perquè no es facin grumolls i el llevat.                                                                   
Hi afegim la barreja amb el  bacallà. Ha de quedar una massa no molt compacta i  
 esponjosa.    
En un cassó o en la fregidora, posem abundant oli, quan estigui ben calent, amb dues   
 culleres anem agafant la massa i la tirem a l’oli, ràpidament suraran i quan veiem que    
comencen a daurar-se, els traiem i els deixem escórrer en paper absorbent.                            

1.
2.
3.
4.

5.

6.

 

  Com els bunyols de vent , els de bacallà són típics de la Quaresma
L'origen dels bunyols de bacallà és als països mediterranis en general (Espanya,
Portugal i Itàlia).  La recepta més antiga de què es té coneixement és originària de
Portugal al S.XIII, encara que en aquesta recepta se li afegeix patata. En el cas de
Catalunya o País Valencià es fan amb farina, ou, llet, bacallà i condiments.

Bon profit


