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Gastronomia

Gall d'indi de Guadalajara
(Mèxic)

Volem  aprofitar  l'avinentesa  de  tenir  una
professora  nascuda  a  Mèxic  en  el  nostre
institut, la Mariana, perquè ens  expliqui una
recepta nadalenca pròpia del seu país.

INGREDIENTS

Un gall d'indi.
250 ml d'oli.
300 gr. de cansalada.
3 cebes grans.
300 gr d'ametlla.
1 cabeça d'all.
750 gr de carn de vedella picada.
750 gr de carn de porc picada.
1 mica de farigola.
julivert picat.
Suc d'una pinya
300 gr de prunes seques.
100 ml de brandy.
250 ml de crema fresca.
2 ous.
300 gr de nou.
50 ml de vinagre.
1 safata per coure. 

PREPARACIÓ: 

- 1 - S'agafa el gall d'indi, s'esbandeix bé, cal
tenir en compte que  els menuts no s'hi posen.
Es  posa  el  gall  d'indi  en  una  “pavera”,  així
s'anomena el recipient per posar-lo al forn,  se
li injecta el suc de pinya en el pit,a les ales i
als costats. Després es remulla tot el gall amb
el suc restant per tal que no quedi sec.

-2 – Seguidament agafem la cansalada i amb
les llesques hi emboliquem les cames, el pit i
els  costats.  Es  fixen  amb  escuradents  i,
aleshores,  el  posem  al  forn  que  haurem
escalfat  prèviamenta250º i  es  deixa  coure
durant 30 minuts.

3 – Mentre es cou ho anem regant amb el suc
de tant en tant perquè no s'assequi.

4 - Es prepara el farcit a part i es col·loca dins
el  gall  d'indi  abans  de  treure'l  del  forn.  El
farciment es prepara de la següent manera:

Es fa una picada amb la ceba, les ametlles i
l'all,  es  condimenta  amb la  sal,  el  pebre  el
fonoll, el julivert; també s'hi posen les prunes
i  es rega amb una mica de brandi. Després es
barreja tot amb una mica de crema fresca, els
ous,  les  nous  i  el  vinagre  Finalment,  s'hi
afegeix la carn picada  de vedella i de porc i
es deixa coure. Un cop està apunt, es farceix
el gall d'indi amb aquest farcit i s'embolica tot
amb paper de alumini.
 
5 - Per acabar, tornem a posar el gall d'indi al
forn durant 45 min. A temperatura alta, i ja
estarà a punt.

6- El presentem a taula sencer, en una safata i
el podem acompanyar d'allò que ens vingui de
gust.

Bones festes i bon profit!


