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Gastronomia

FIDEUS A LA CASSOLA

Ingredients:

Botifarra crua: 1 (o uns 300 g, aproximadament), 
300 g de sèpia (aproximadament), 1 ceba, 1 pebrot 
verd petit, 2 o 3 tomàquets, 400 o 500 g de fideus 
gruixuts, aigua, sal, 3 o 4 grans d'all i 1 ramet de 
julivert.

Preparació:

Els  fideus  a  la  cassola  constitueixen  una  recepta 
molt popular a  Catalunya,  i  es poden guisar amb 
diversos  ingredients:  costella  de  porc  o  costelló, 
salsitxes, cloïsses, escamarlans, sèpia, etc. I, fins i 
tot,  amb  receptes  –  com  aquesta-  properes  al 
concepte de mas i muntanya.

Netegeu  la  sèpia  i  talleu-la  a  daus.  Poseu  una 
cassola de ferro (o de terrissa) al foc amb oli i feu-
hi sofregit la botifarra i la sèpia. Quan la botifarra 
sigui rossa, talleu-la a rodelles i reserveu-la amb la 
sèpia.

En el mateix greix feu un sofregit, tirant-hi primer 
la ceba picada ben fina, juntament amb el pebrot 
verd, també tallat fi.  Hi feu donar uns tombs, hi 
tireu  el  tomàquet,  pelat  i  tallat  fi.  Deixeu 
concentrar bé el sofregit fent que quedi com una 
confitura, hi tireu la sèpia i la botifarra, hi deixeu 
donar uns tombs, hi afegiu els fideus i ho mulleu 
amb aigua bullent. Tapeu-lo i acabeu-ho de deixar 
coure,  uns  quinze  minuts,  aproximadament. 
Proveu-ho de sal i tireu-hi all i julivert picat, uns 
minuts abans de treure-ho del foc. Han de quedar 
més aviat sucosos.

Com  hem  dit,  aquest  popularíssim  plat  admet 
moltes variants, que passem a ressenyar: 

- en comptes de botifarra crua o llonganissa fresca, 
s'hi poden posar salsitxes.

- s'hi pot incloure, i és freqüent, costelló de porc.

-també,  com  hem  dit,  cloïsses,  gambes, 
escamarlans,  calamars,  rap,  rossellones,  o  bé 
prescindir del peix i del marisc. O posar-hi bacallà 
(Tortosa).

- Si bé  el pebrot verd és més gustós, s'hi pot posar 
pebrot vermell, o bé prescindir-ne. Al sofregit, s'hi 
pot posar  all  i  julivert, o  bé fer  una picada més 
completa, amb ametlles torrades, safrà, etc.


