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Pisto manxec 
Castella-la Manxa 
 

Ramón Donoso Sanchez 
 
 

Ingredients 
 

Per a 6 persones: 
 
Oli de oliva 

Sal    
Un pessic de sucre   

2 pebrots verds   
1 pebrot vermell   

1 kg de tomàquets madurs  o ½ kg de tomàquet fregit   
1 ceba   
 

 
Preparació 

 
Preparació de la fritada de verdures: 
 

Piqueu la ceba, renteu els pebrots, obriu-los amb un ganivet, traieu-ne la 
part superior i les llavors i poseu-los en aigua per a netejar-ne l’interior. 

 
Poseu un mica d’oli (preferentment d’oliva) en una paella i poseu-lo a 
escalfar a foc lent. Afegiu els pebrots i la ceba picada a la paella, a foc lent, 

i remeneu-los de tant en tant perquè no es cremin i es facin bé. 
 

Per a remenar el sofregit heu d’utilitzar una cullera de fusta perquè no es 
ratlli el fons de la paella. Els ingredients estaran fets quan la textura sigui 
tova en el cas dels pebrots, i transparent en el cas de la ceba. És important 

fer-ho a foc lent. 
 

Cal pelar els tomàquets madurs i partir-los a trossos petits. Poseu-los a la 
paella dels pebrots quan aquests estiguin encara a mig fer, i afegiu-hi una 
mica de sucre que traurà l’acidesa del tomàquet. 

 
Deixeu la fritada, amb el tomàquet a foc lent durant uns minuts perquè la 

mescla agafi bé el sabor, remenant de tant en tant. Passada aquesta 
estona, aboqueu el pisto en un recipient i ja està a punt per a servir-lo. 
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Informació cultural 

 
És un plat tradicional de la cuina castellana que consisteix en una fritada de 

diverses verdures de composició variable, possiblement les més accessibles 
segons la temporada. El sobrenom de manxec procedeix de la Manxa, 
encara que es pot veure al llarg del territori de llengua castellana. 

 
En català se’n diu samfaina. 

 
En principi alguns autors associen la paraula pisto etimològicament a pistare 
que significa “suc de carn d’au” (caldo de gallina) o a pistus “triturat”. I així 

era en la cuina espanyola al segle XVII. Amb la incorporació progressiva del 
tomàquet i del pebrot, provinent de les Índies, el plat es transforma.  

 


