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Idiomes

Rissotto ai funghi

Els alumnes de 4t d'ESO ja han tornat d'Itàlia, el seu 
viatge de final de curs. Agafant aquest motiu com a 
pretext  us  proposem  una  recepta  d'aquest  país 
mediterrani,  aquest  cop,  però,  no  es  tracta  de 
pasta  sinó  de rissotto,  una  altra  de  les 
especialialitats de la deliciosa cuina italiana.

Ingredients: 

-   400 g. d'arròs bomba
-  300  g.  de  bolets  (barrejats:  pinatells, 
rovellons,  rossinyols,  escarlets,  ceps, 
siurenys, cama-secs, ous de reig, ....)
- 1 ceba grossa
- 1 cullerada de mantega
- sal, oli, pebre
-  1,6  litres  de  brou  de  verdures  (ceba, 
pastanaga, porros, ...)
- 150 g. de formatge Parmesà (ratllat ben 
fi)
- 1 gra d'all

Preparació: 

Poseu a bullir el brou de verdures. Quan hagi fet el 
primer bull, poseu-lo a foc lent. (cal posar-hi uns 
2,5 l. d'aigua ja que s'evapora força).

Després  afegiu  en una  cassola  per fer  l’arròs,  la 
ceba  tallada  ben  petita  amb  una  cullerada  de 
mantega. Feu-la primer a foc ben fort, i tot seguit, 
baixeu el foc i feu-la a foc lent (uns 30 min.)

En una paella, saltegeu el bolets (tallats a la mida 
d'un dit) amb una mica d'all  picat i  amb poc oli, 
primer a foc ben fort i  després a foc lent (uns 5 
min.) abans de retirar-los, afegiu la sal i el pebre.

Un cop estigui la ceba ben daurada, fiqueu-hi els 
bolets saltejats i barregeu-ho tot molt bé. Si es vol 
s'hi pot posar també una mica de tomàquet fregit.

Al  cap  de  10  minuts,  pugeu  una  mica  el  foc  i 
fiqueu-hi l’arròs. Ho barregeu molt bé durant uns 
5 minuts. Un cop s'enganxin els grans d’arròs a la 
cassola,  hi  tireu  els  1,6  l.  de  brou  de  verdures, 
prèviament colat.

Ha d'estar 7 minuts exactes a foc fort, i tot seguit 7 
minuts exactes a foc lent. Entre mig dels últims 7 
minuts, hi afegiu el parmesà ben fi, i ho barregeu 
una mica (no gaire, perquè no quedi empastifat). 

Si veieu que l'arròs encara no està fet i   hi falta 
aigua,  n'afegiu més (hauria de quedar, però, una 
mica caldós).

Un cop acabats els 14 minuts, traieu l'arròs del foc i 
el  poseu  al  forn  (a  una  temperatura  d'uns  175º 
aproximadament) durant 3 o 4 minuts, i ja estarà 
fet.

I com diuen en italià! 

Mamma mia!

 Petit vocabulari Català- Italià

arròs – riso

tomàquet - pomodoro

ceba – cipolla

bolets – funghi

pastanaga – carota

oli – olio

sal – sale

pebre - pepere


