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Potatge de Quaresma 
Castella-La Manxa 
 

César Ballesteros 
 

 
Ingredients  

 
1 flascó de cigrons cuits o vianda (com diem a Esparreguera) 

200 g de bacallà dessalat 

1 tomàquet 
1 pastanaga 

150 g d'espinacs 
1 porro 

2 ous 
1 branca d'api 

4 alls 
2 fulles de llorer 

Comí  
Pebre vermell 

Sal 
Oli d'oliva 

 
 

Preparació  

 
En una olla amb aigua incorporeu el porro, l'api i la pastanaga ja 

tallats, el tomàquet i la ceba sencers, dues fulles de llorer i dos grans 
d'all. Regueu-ho amb una cullerada d'oli d'oliva i una mica de sal. 

Deixeu-ho bullir a foc lent 20 minuts. 
 

Traieu de l'olla el tomàquet i la ceba i afegiu-hi les fulles d'espinacs. 
Mentrestant, a part, podeu posar a coure els dos ous. 

 
Piqueu en un morter els altres dos grans d'all, amb el comí i un xic de 

sal grossa. Barregeu-ho amb el tomàquet i la ceba, picant-ho tot bé 
fins que sigui homogeni, i afegiu la barreja de nou al potatge. 

 
Tot seguit, afegiu-hi els cigrons ja cuits, deixeu coure-ho 10 minuts a 

foc lent i poseu-hi  el bacallà esqueixat, comí i pebre vermell al gust. 

Deixeu-ho reposar i piqueu els dos ous durs per amanir per damunt. 
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Es recomana fer aquest potatge diverses hores abans de menjar-lo, 

ben d'hora al matí i, fins i tot, la nit anterior. 
 

 

Informacions culturals 
 

El potatge és molt estès per tota la península. Més que un plat 
propietat d'una regió sembla ser un plat de tots. És molt del poble, 

senzill. Fins i tot podria ser d'origen francès, ja que el potatge és 
recollit en diversos tractats gastronòmics del país veí. A la recepta de 

la meva àvia, m'he pres la llicència d'aportar un toc més actual i hi he 
canviat els cigrons per “vianda”. 


