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ReceptesReceptes ambamb maionesamaionesa sense sense ouou nini lletllet ReceptesReceptes ambamb escumesescumes

Tant a la cuina tradicional Tant a la cuina tradicional 
com a la  cuina moderna com a la  cuina moderna 
trobem una strobem una s èèrie rie 
dd’’aliments compostos per aliments compostos per 
barreges de diferents barreges de diferents 
components estructurats components estructurats 
de tal manera que els hi de tal manera que els hi 
confereixen una textura confereixen una textura 
que els que els éés caracters caracter íística. stica. 
Tal Tal éés el cas, per s el cas, per 
exemple, de les exemple, de les 
maioneses i les escumes. maioneses i les escumes. 
Les maioneses sLes maioneses s óón en n en 
realitat dispersions de realitat dispersions de 
petites gotetes dpetites gotetes d ’’oli en oli en 
aigua. aigua. 

Per tal dPer tal d ’’aconseguir que no se separi laconseguir que no se separi l ’’oli oli 
de lde l ’’aigua de les maioneses, o evitar que aigua de les maioneses, o evitar que 
es desfaci les desfaci l ’’escuma perquescuma perqu èè perdi lperdi l ’’aigua, aigua, 
es necessita un tercer component, que es necessita un tercer component, que 
es situa al voltant de les gotetes, es situa al voltant de les gotetes, 
estabilitzantestabilitzant --les. En el cas de les les. En el cas de les 
maioneses, per exemple, el mateix ou o maioneses, per exemple, el mateix ou o 
la llet porten una protela llet porten una prote ïïna que fa aquesta na que fa aquesta 
funcifunci óó..

Ingredients: 
filet de llom de vedella, oli (a.n.), sal 

(a.n.), 150 g de mantega c, 1 g de 
proteïna de patata,15 g d’aigua, 100 g 
de vinagre d’estragó, 1 ceba 
escalunya (mitjana), fulles d’estragó
(a.n.)

Salpebrar el filet, embolicar-lo sobre 
si mateix i fregir-lo. Picar l’escalunya i 
reduïr-la amb el vinagre i fulles 
d’estragó fins a la meitat del seu 
volum.  Clarificar la mantega i 
mantenir-la calenta. En un bol 
mantingut al bany maria, barrejar la 
proteïna de patata amb la reducció de 
vinagre i aigua. 
Batre-ho tot, afegint  la mantega 
clarificada fins a una completa 
emulsificació. Emplatar els filets amb 
la salsa a sobre i guarnició.

Ingredients (per persona):
1 filet de bacallà, 1 patata, 1 ceba (mida 
mitjana) 2 dents  d’all, romaní (a.n.), oli 
d’oliva (a.n.), sal (a.n.), 75 g d’oli de 
girasol, 25 g d’aigua, 0.5 g de proteïna 
de patata

Trocejar la ceba i una dent d’all i fregir-
los suaument en oli d’oliva fins a 
caramelitzar-los. Tallar la patata en 
llesques i extendre-la a una safata amb 
la ceba i l’all fregit i oli d’oliva.  Fornejar
durant 20 minuts a 190ºC. Afegir a sobre 
el filet de bacallà i fornejar durant 15 
minuts més.  En un morter picar una 
dent d’all amb la proteïna de patata i 
l’aigua. Afegir l’oli de girasol lentament , 
barrejant i emulsionant com si fos un 
allioli convencional. Afegir sobre el 
bacallà i gratinar.

Com que hi ha Com que hi ha moltmolt ííssimesssimes gotes, aquestes estan tan juntes entre sgotes, aquestes estan tan juntes entre s íí que que 
es deformen, deixen de ser esfes deformen, deixen de ser esf èèriques i estan separades entre sriques i estan separades entre s íí per una per una 
finfin ííssima pelssima pel ··ll íícula dcula d ’’aigua, tal i com es pot observar al microscopi (Fig ura aigua, tal i com es pot observar al microscopi (Fig ura 
1).1).
Les escumes sLes escumes s óón dispersions de bombolles dn dispersions de bombolles d ’’aire en el sinus aire en el sinus dd´́unun ll ííquid, quid, 
tambtamb éé tan juntes que es deformen en petits poliedres sepa rats entre stan juntes que es deformen en petits poliedres sepa rats entre s i per i per 
la pella pel ··ll íícula de lcula de l ííquid, tal com mostra la micrografia de la Figura 2.  quid, tal com mostra la micrografia de la Figura 2.  

Tanmateix, com hi ha persones que sTanmateix, com hi ha persones que s óón n 
alal··llèèrgiques o intolerants a la llet i lrgiques o intolerants a la llet i l ’’ou, ou, 
éés important desenvolupar receptes amb s important desenvolupar receptes amb 
les quals sles quals s ’’obtinguin aliments obtinguin aliments 
(maioneses, en aquest cas) similars als (maioneses, en aquest cas) similars als 
convencionals en gust, aspecte i textura, convencionals en gust, aspecte i textura, 
però sense llet ni ou. però sense llet ni ou. 
Al nostre grup preparem maioneses, aixAl nostre grup preparem maioneses, aix íí
com escumes o com escumes o ““ airesaires ”” , utilitzant com a , utilitzant com a 
estabilitzant proteestabilitzant prote ïïnes vegetals, com snes vegetals, com s óón n 
la protela prote ïïna de patata o de soja.na de patata o de soja.Figura 1. Micrografia dFigura 1. Micrografia d ’’una maionesa.una maionesa.

Figura 2. Micrografia dFigura 2. Micrografia d ’’una escuma o una escuma o ““ aireaire ”” ..

Ingredients: 100 g de filet de tonyina; 
llavors blanques I negres de sèsam; te 
verd en pols, yuzu (deshidratat); vinagreta 
de sèsam i soja
Escuma: 100 g de salsa de soja, 100 g 
d’aigua, 2 g de proteïna de patata
Preparació : Tallar la tonyina en petits 
cubs I punxar-los a una brotxeta. Barrejar 
la salsa de soja, l’aigua i la proteïna de 
patata. Batre-ho fins a obtenir una 
escuma ferma. Reservar. Fregir la tonyina 
fins a daurar-la però mantenint-la crua per 
dins. Empolvoreu les llavors de sèsam 
sobre les brotxetes i emplateu amb la 
vinagreta de soja i sèsam, una mica de 
pols de te i del yuzu deshidratat. Afegir 
l’escuma de soja com a salsa 
d’acompanyament. 

Ingredients: 250 g de remolatxa en 
conserva; 250 g d’aigua; 350 g de 
iogurt; 150 g de crema;  20 g de sucre; 8 
g de gelatina; praliné de pistatxo

Escuma: 500 g de remolatxa fresca; 2 g 
de proteïna de patata

Preparació : Pelar la remolatxa fresca i 
liquar-la. Bullir el suc i retirar l’escuma 
que es forma a la superfície. Usant un 
batedor elèctric, barrejar 200 g d’aquest 
suc bullit amb la proteïna de patata i 
batre fins a obtenir una escuma ferma. 
Deshidratar la barreja deixant-la a 35ºC 
durant 12 h a la màquina de deshidratar 
per a obtenir les merengues. Barrejar la 
remolatxa en llauna amb l’aigua i colar. 
Afegir 4 g de gelatina a una part 
d’aquesta barreja colada  i escalfar fins 
a 40ºC. Combinar amb la resta de la 
remolatxa colada a un sifó i carregar 
amb dos cartutxos. Barrejar el iogurt 
amb la crema i el sucre. Servir en una 
copa, combinant el praliné des pistatxo, 
el iogurt amb la crema, l’escuma i el 
cruixent. 
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