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Llesquetes   
Catalunya  

 

Mercè Garcia Garcia 

 

Ingredients 

 

Llesquetes de pa   

Tomàquets 

Albergínies 

Pebrots vermells 

Tonyina de llauna 

Anxoves 

Sal  

Oli d’oliva 

 

Preparació 

 

Escaliveu les albergínies i els pebrots vermells: això vol dir que heu de 

posar-los directament  damunt del caliu o les brases del foc. Si no els podeu 

fer d’aquesta manera, també els podeu ficar al forn o al microones, però 

queden més bons fent-los de la manera tradicional. Quan ja siguin cuits i 

pelats, talleu-los a tires. 

 

Agafeu les llesques de pa, que poden ser torrades o sense torrar. Tot 

seguit, fregueu-les amb els tomàquets madurs. A sobre col·loqueu-hi les 

tiretes d’albergínia i pebrot vermell alternades. Saleu-les i amaniu-les amb 

oli d’oliva. 

 

Un cop enllestida la base, esmicoleu la tonyina i poseu-la per sobre les 

tiretes d’escalivada. Finalment, poseu-hi les anxoves. 

 

La mida de les llesques i la quantitat de cadascun dels ingredients pot variar 

segons el gust de qui cuini, o també depenent de si fan d’entrant o de plat.   
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Informacions culturals  

 

Els ingredients utilitzats, tomàquets, albergínies, pebrots vermells, tonyina, 

anxoves i oli d’oliva, són aliments que actualment formen part de l’entorn 

mediterrani, propis de la nostra cultura culinària. També ho és la manera de 

coure l’albergínia i els pebrots vermells: l’escalivada. Aquest menjar 

l’acostumen a fer els pobles de la Costa Brava.  

 

A la fotografia adjunta s’hi pot veure cadascun dels passos a seguir.  

 

 

 

 


