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Ànec amb peres 
Catalunya 
 

Àngela Miguel Camprubí 
 

 
Ingredients  

 
2 ànecs d’uns 1.500 g    200 g de llard 

2 cebes grosses     2 pastanagues grosses 

2 cabeces d’alls     1 branqueta de julivert 1 
branqueta de farigola    1 branqueta de canyella 

1 bon raig d’oli d’oliva    1 gotet de xerès 
6 tomàquets madurs (la polpa)  Pebre 

2 culleradetes de farina (150 g)  ½ l de brou de pollastre 
Una mica de xocolata per a cuinar (si pot ser, de Simon Coll de cacau 

i canyella) 
 

 
Preparació  

 
Un cop nets i socarrimats, rostiu els ànecs al forn amb llard, 

assaonats amb sal i pebre.  
 

Peleu i bulliu les peres (molt lleugerament, uns 2 min) i deixeu-les a 

part. 
 

Un cop daurats els ànecs, poseu-los en una cassola ben gran i 
incorporeu-hi les cebes tallades grosses, els alls, el julivert i la 

farigola. Quan ja tot estigui gairebé cuit, afegiu-hi el xerès i 
continueu-ho coent fins que els ànecs quedin estovats. Cal que els 

tingueu 1 hora al foc molt baix. 
 

A la mateixa cassola afegiu-hi les pastanagues i els tomàquets i 
deixeu-ho 1 hora més. 

 
Passades les dues hores, traieu del foc tots els ingredients (no l’ànec 

ni la canyella ni la farigola) i juntament amb el brou, les dues 
cullerades de farina i la xocolata ratllada, tritureu-ho ben triturat i 

tireu-ho per sobre de l’ànec (peleu els alls de la cabeça abans de 

triturar-los). En aquest punt incorporeu també les peres. Continueu la 
cocció 10 minuts més. 
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