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Gastronomia  

     Pollastre de pagès farcit  
Ingredients per a 4 persones:    

1 pollastre de pagès de 2 kg aproximadament

150 g de prunes  (millor sense pinyol)

150 g de panses

150 g de pinyons 

2 pomes 

150 g  de llom o de carn magra de porc 

150 g  de salsitxes 

200 ml de brandi 

100 g de llard 

100 ml de vi ranci o xerès 

brou o aigua 

sal i pebre 

oli d'oliva 

Elaboració del farcit:

Poseu en una paella gran una cullerada d'oli d'oliva i 
un  altre  de  llar.  Poseu-hi  el  llom  i  les  salsitxes 
tallades en quatre trossos. Afegiu-hi esl pinyols, les 
prunes i  les  panses ,  prèviament remullades amb 
aigua,  i  les  pomes  pelades  i  tallades  a  octaus. 
Deixeu  ofegar-ho  tot  un  parell  de  minuts  i 
flamejeu-ho  amb  el  brandi.  Mulleu-ho  amb  una 
mica  de  brou.  Rectifiqueu-ho  de  sal  i  pebre  i 
deixeu-ho  coure  uns  minuts  més  a  foc  lent. 
Deixeu-ho refredar.

Elaboració del pollastre:

Un cop ben net i ben plomat, salprebreu-lo i farciu-
lo amb la preparació anteriro, procurant no omplir-
lo massa perquè no rebenti metre cou. Unteu-lo bé 
amb  el  llard  i  poseu-lo  en  una  safata  de  forn. 
Ruixeu-lo amb unes colerades d'oli d'oliva. Poseu-lo 
al  forn  a  180  ºC  durant  dues  hores 
aproximadament,  i  ruixeu-lo  amb  el  seu  mateix 
greix. 

Un cop retirat el capó del forn, traieu el greix de la 
safata i dexeu-hi tot el suc caramel·litzat que ha 
quedat al fons.

Afegiu-hi   el vi  ranci  i  dexeu-ho reduir. Afegiu-hi 
mig litre de brou o igua i deixeul-ho bullir uns cinc 
minuts més. Coleul-ho. Si cal, desgreixeul-lo quan 
hagi reposat una mica.
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Per què per nadal mengem 
pollastre ?
Abans de festes les famílies feien  engreixar el 
pollastre, que matarien just uns dies abans, per 
a  menjar-lo  el  dia  25  de  desembre  per  dinar. 
Abans  la  carn  era un bé escàs  i  no  se'n  podia 
menjar sempre, les famílies la reservàvem pels 
dies de festa grossa, com el Nadal.

Què es fa per Nadal ?

La  festa  del  Nadal,  coincideix  amb  el  solstici 
d'hivern,  però  va  lligada  a  la  nostra  tradició 
cristiana, comprèn des de la nit de Nadal fins al 
dia de Reis - 6 de gener-.

La nit  de Nadal  la  gent  anava a la  tradicional 
Missa del Gall,  per això la família es reuneix el 
dia  25  per  dinar.  De primer plat,  es  menja  la 
sopa  de  galets,   de  segon  plat,  es  menja  el 
pollastre de nadal i per postres les neules i  els 
torrons, que els cagava el Tió.


