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Coca de recapte 
Catalunya 

Josefina Amezcua 

 
 
Ingredients 

 
Per a la massa: 

 
500 g de farina de blat 
12 g de llevat de pastisseria 

4 cullerades soperes d’oli d’oliva 
1 ou sencer 

1 pessic de sal 
1 got d’aigua 

 
Per a la guarnició: 
 

Albergínia 
Ceba 

Pebrot vermell 
Pebrot verd 
Botifarra 

 
 

Preparació 
 
Poseu en un bol la farina, el llevat, la sal, l’ou sencer, l’oli i l’aigua calenta i 

amasseu-ho tot una bona estona. Tapeu la massa amb un drap i deixeu-la 
reposar durant una hora i mitja. 

 
Escaliveu i peleu els pebrots i les albergínies, traieu-los les llavors i talleu-
los a tires. 

 
Esteneu la massa ja preparada en una 

safata de forn prèviament enfarinada i 
doneu-li forma allargada. Col·loqueu-
hi a sobre les cebes tallades en 

anelles i l’escalivada de pebrot i 
albergínia. Poseu-hi al damunt les 

botifarres i un raig d’oli.  
 
Escalfeu el forn prèviament i coeu-la 

durant 30 minuts. Heu de triar com 
servir-la: freda o calenta. 
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Informació cultural 

 
La coca de recapte és originària de les comarques tarragonines i lleidatanes. 

Tradicionalment es feia al forn de la vila. La mestressa de casa duia al forn 
els ingredients que volia posar-hi i el forner feia la massa i la coïa. 
Aprofitaven els productes de l’horta i constituïa un àpat per si mateix. 


