
Penegal Fregit amb farina de cigró
i terra de picada

Recepta



• 12 penegals d’uns 600g 
cadascun

• 200 gr de farina de cigró

• Sal i pebre

• Pa de pagès

• Ametlles

• All 

• Julivert

• 2 litres d’oli d’oliva

Per a la maionesa casolana:

• 1 ou sencer

• Oli d’oliva

• Sal i pebre

• Vinagre blanc

Ingredients 
per a 4 persones: Elaboració:

Netegem els penegals de tripa i escata però els deixem les aletes tan dorsal 
com lateral. Els eixuguem bé amb paper absorbent i els reservem fins al 
moment de fregir.

Preparem la terra de picada: una picada tradicional on fregirem el pa, les 
ametlles, l’all i el julivert per separat i, després, ben escorregut ho passarem 
pel robot de cuina per tal que quedi en forma de sorra de color fosc.

Per a la maionesa, trencarem l’ou dins d’un bol especial per a batedora, 
el cubrirem d’oli, hi afegirem un polsim de sal i un rajolí de vinagre i ho 
començarem a batre de baix a dalt amb compte que ens vagi muntant. Un 
cop veiem que es va emulsionant hi anem afegint l’oli d’oliva de mica en mica 
perquè no se’ns talli. Rectifiquem de sal i reservem en una màniga pastissera 
que ens servirà per poder fer uns puntets al moment de servir.

Ja podem fregir els penegals. Per fer-ho, agafarem les dues peces de penegal, 
els salpebrem bé i els arrebossem amb la farina de cigró. És molt important 
que quedi ben untat de farina de cigró;  després l’espolsarem bé perquè 
caigui el sobrant. 

Escalfem la paella parisien plena d’oli d’oliva i, un cop estigui a uns 170ºC, hi 
submergirem els penegals intentant aguantar les aletes obertes per tal que 
quedi més atractiu. Apujarem la temperatura fins a 190ºC i anirem vigilant que 
no es cremi.

Per saber si està cuit estirarem una de les espines dorsals i, si aquesta surt 
amb facilitat, voldrà dir que els peix és a punt. Més o menys seran uns 8 
minuts.

Els servirem en una font amb la terra de picada i uns bons punts de maionesa 
casolana per sucar-hi els talls del peix. 

Penegal Fregit
amb farina
de cigró 
i terra de picada


