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FIGUERES I FIGUES. RECEPTARI

ÍNDEX DE RECEPTES
Per picar
Canapès de figa, ametlla i anxova, 246
Canapès de figa i bacó, 247
Canapès de foie i figa, 248
Figues amb cuixot i ametlles, fregides, 249
Figues fresques amb cuixot salat, 250
Pastissets de fulls amb ceba confitada, foie i figa, 251
Sandvitx de formatge, sobrassada i confitura de figa, 252
Tapa d’albergínia, figa i formatge de cabra, 253
Tapa de carabassó farcida de figa i formatge de cabra amb compota de tomàtiga, 254
Ensalades
Ensalada de figa i cuixot salat, 256
Ensalada de figa, pera i formatge, 257
Ensalada de llampuga marinada i figa, 258
Ensalada de tomàtiga, figa i formatge de cabra, 259
Ensalada tèbia de formatge, bacó, figa i fruits secs, 260
Entrants
Broquetes de cuixot, figa i meló, 262
Broquetes de formatge, dàtils i figa amb bacó, 263
Coca de ceba i figa amb pinyons i anxova, 264
Pizza amb figa, 265
Rol·lets fregits, farcits de figa, formatge i tomàtiga seca, 266
Plats principals de carn
Conill agredolç, 268
Conill amb figues estil tagín, 269
Conill amb picornells i figues, 270
Cuixa de me farcida de figues i picornells, amb salsa agredolça, 271
Escaldums de pollastre amb figues i bolets, 272
Falda de me farcida de sobrassada i figues, amb salsa agredolça, 273
Greixonera de me amb fruits secs estil tagín, 274
Llom de porc amb fruites i massapà, 275
Me amb mel i fruits secs, 276
Pitrera de pollastre farcida de figues i prunes seques, 277
Pitreres d’indiot farcides de fruites seques, 278
Pollastre adobat amb fruites i salsa de verdures, 279
Pollastre al forn amb figues, poma i pinyons, 280
Rellom de porc amb compota de fruites, 281
Rellom de porc amb figues, 282
Rellom (o llom) de porc farcit de figues, prunes i nous, amb vi de Màlaga, 283
Plats principals de peix
Salmó amb ceba, figues i panses a l’aroma de Martini, 286
Salmó torrat amb figues i salsa agredolça, 287
Acompanyaments
Arròs amb figues i poma al curri, 290
Chutney de figa, 291
Colflori amb sobrassada, figues i panses, 292
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Les postres
Bavaresa de figa sobre galeta d’avellana, 294
Bombons de figa farcits de torró, amb cobertura de xocolata, 295
Canyes fregides, farcides de figa i formatge, amb ametlla i xocolata, 296
Coca de figa i albercocs secs amb peres, 297
Coca de figa i sobrassada, 298
Coca de figa, panses i garrova, 299
Coca de fruites seques i xocolata, sense ou, 300
Coca de garrova i figa, 301
Coca de iogurt amb figa, 302
Coca de patata i figa fresca, 303
Coca integral de figa, 304
Coca plana de figa, poma i panses, 305
Conserva de figues senceres, 306
Copa de figa i formatge, 307
Copa de melicotó, figues i panses, 308
Cremadillos de sobrassada i figa, 309
Creps de confitura de figa amb salsa de xocolata i nous, 310
Creps de figa amb salsa d’amaretto, 311
Crumble de figa i poma, 312
Dolç de blanc d’ou i ametlla amb fruites seques, 313
Ensaïmada de pasta fil·lo farcida d’ametlla, figa i pistatxos, 314
Ensalada de figues i fruita amb merenga, 315
Figues al forn, 316
Figues al vi negre, 317
Figues farcides de formatge mascarpone, 318
Figues fregides amb salsa de vinagre de Mòdena, 319
Figues i melicotons amb salsa de xocolata blanca, 320
Gelat de confitura de figa especiada, 321
Gelat de figa, 322
Gelat de figa i formatge, 323
Greixonera de formatge quark amb confitura de figa, 324
Magdalenes de xocolata i figa, 325
Mousse de figues blanques, 326
Pannacotta de xocolata blanca amb confitura de figa, 327
Paquets de pasta brick amb figues i ametlles, 328
Paquets de pasta fil·lo farcits de figa, poma i pinyons, 329
Pastís d’ametlla amb figues al vi negre, 330
Pastís d’ametlla i figa amb salsa d’amaretto, 331
Pastís de brossat, figa i nou, 332
Pastís de crema amb fruites seques, 333
Pastís de figa i albercocs emborratxat, 334
Pastís de figa i ametlla estil baclaua, 335
Pastís de figues fresques, 336
Pastís de figues i ametlla amb confitura de figa, 337
Pastís de flam amb figues, nous i ametlla, 338
Pastís de formatges maonès i quark amb figues fresques, 339
Pastís de fruits secs i xocolata, 340
Pastís de fulls amb figues i crema de canyella, 341
Pastís especiat de figa, 342
Pastissets de figa, massapà i merenga de coco, 343
Pastissets de figa, pruna, panses i avellanes, 344
Postres de figa amb iogurt i mel, 345
Púding de figa fresca i panses al vi de Porto, 346
Púding de figues, 347
Púding de fruites confitades i figues, 348
Púding de plàtan amb figues i pomes, 349
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