
Departament d’Entorn

Al març cuina de quaresma
5 març
Bunyols de bacallà i 
coca de vidre amb mel i pinyons

12 març
Bacallà amb panses i ou dur i 

bunyols de vent farcits de crema de vainilla.

19 març
Escudella de congre i “Torrijas”

26 març
Bacallà, cigrons i espinacs i 
bunyols de quaresma

CUINA DEL MERCAT

Al febrer els peixos oblidats
5 febrer

Arròs amb sardines i patata i coulant de xocolata.

12 febrer
Aranya amb papillota de verdures, soja i gingebre 

i plum-cake de poma

19 febrer
Tripa de bacallà al pil-pil i pèsols i 
taronja amb mel de canya i menta

26 de febrer
Verat en escabetx i carxofes i 

ametlles garrapinyades

De les 17.30 a les 19.30 h
Aula de cuina del Mercat de la Masuca

A cèrrec d’ Isidre Soteras



Departament d’Entorn

Inscripcions i pagaments a l’herbolari del mercat, parada 89. Per inscriure’s caldrà aportar un ticket de compra d’alguna parada del mercat 
de la setmana en curs o l’anterior, per un import entre 10 i 30 € (en funció dels dies que s’inscriguin).

Al març cuina de quaresma
5 març
Bunyols de bacallà i 
coca de vidre amb mel i pinyons

12 març
Bacallà amb panses i ou dur i 
bunyols de vent farcits de crema de vainilla.

19 març
Escudella de congre i 
“Torrijas”

26 març
Bacallà, cigrons i espinacs i 
bunyols de quaresma

Al febrer els peixos oblidats
5 febrer
Arròs amb sardines i patata i 
coulant de xocolata.

12 febrer
Aranya amb papillota de verdures, soja i gingebre 
i plum-cake de poma

19 febrer
Tripa de bacallà al pil-pil i pèsols i 
taronja amb mel de canya i menta

26 de febrer
Verat en escabetx i carxofes i 
ametlles garrapinyades

Preu inscripcions: 
1 sessió 5 € 
4 sessions 18 € 
8 sessions 35 €
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