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Tajín
De carn, pollastre, o peix amb patates, 
pastanaga i pèsols. Es cuina amb la cas-
sola “tajin de fang” amb una tapadora de 
forma cònica. Es cuina a foc lent fins que 
es cou. Es cuina amb oli i aigua des del 
principi, fent un petit sofregit..

Kefta 
 Carn picada de vedella o vaca, condimen-

tada amb  pinyons, ceba, all, julivert, pe-
bre vermell picant, comins i oli d’oliva. Es 
pot presentar en vàries formes: sola, en 
forma d’hamburguesa, pintxos, o S com 
a mandonguilles amb tomàquet i ous fre-
gits.

Zaalouk d’albergínia
És una amanida típica feta amb albergínia 
bullida i cuinada amb un sofregit de tomà-
quet i all, condimentat amb comins, pebre 
vermell dolç i suc de llimona. Es deixa re-
fredar i s’afegeixen olives negres, corian-
dre picat, oli d’oliva i sal.

Harira
Sopa amb tomàquet, ceba, coriandre, api, 
julivert, carn en trossos petits (sobretot 
vedella), llenties, cigrons. Aquí a vegades 
els cigrons es compren de pot, tot i que 
moltes persones els preparen a casa, ha-
vent-los deixat en remull la nit anterior. 
Moltes vegades s’hi afegeixen ous durs. 
Porta pebre negre, però no és picant. Es 
menja sobretot a la nit, i és el plat amb 
el què es trenca el dejuni durant els dies 
de Ramadà per la seva gran aportació ca-

Méchoui 
És xai sencer (o algunes parts) rostit len-
tament en un forn de terra fins que la carn 
es desprengui fàcilment amb les mans. Se 
serveix acompanyat amb cuscús, ametlles 
i prunes. Sol incloure’s al menú de les oca-
sions especials, dies festius i cerimònies, o 
quan vénen convidats.

Cous cous
De verdura, de ceba ensucrada amb pan-
ses. Sempre  es cuina amb pollastre, o ve-
della, i en algunes zones també amb peix. 
S’utilitza l’olla especial per cuinar al vapor. 
Es posa oli a la part de sota de l’olla, i 
s’hi cou una mica la carn, la ceba i el ju-
livert. Després s’hi afegeixen les verdures, 
cigrons o llenties i finalment s’hi aboca 
l’aigua perquè tot es vagi coent. En el mo-
ment que l’aigua comença a bullir es posa 
el cuscús (prèviament mullat i ben reme-
nat) a la part de dalt.  Es deixa coure i està 
llest. 

https://www.youtube.com/watch?v=eUrokDLsFLY
https://www.youtube.com/watch?v=pAa0CJzpSyw
https://www.youtube.com/watch?v=vQDWhfHTXzk
https://www.youtube.com/watch?v=L1UoOrrhkyE
https://www.youtube.com/watch?v=WynhieG3Bs4
https://www.youtube.com/watch?v=vQDWhfHTXzk
https://www.youtube.com/watch?v=9a80TTdBUDg
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Bastela 
Capes de pasta de full farcides de làmines 
de pollastre o colom, intercalades amb 
pasta d’ametlla, ous i canyella. Es posen 
a coure el pollastre i les verdures en oli, 
afegint-hi després un vas d’aigua. Quan el 
pollastre està cuit, s’omple la pasta de full 
amb els trossets de pollastre (sense os) i 
tota la mescla, i es fa una empanada.
És un plat habitual en les cerimònies de 
matrimoni.

Dolços, fruits secs
A vegades es cuinen a casa (pastissos, pà 
de pessic, galetes), i a vegades es com-
pren en pastisseries/forns marroquins. 
És un producte de consum quotidià, tot 
i que durant les festes se’n mengen més. 
S’elaboren sobretot amb ametlles, ana-
cards, festucs, nous, pinyons, sèsam, ta-
hin, mel.

Chabakia 
Un tipus de dolç cuinat en oli calent, unes 
tires ensucrades de color taronja. Durant 
el mes de ramadà se’n consumeix espe-
cialment.

Tè marroquí
El tè és la beguda nacional, “es la Cerveza 
de Marruecos”. Es pren cada dia vàries ve-
gades i s’hi posa basant sucre. La gent no 
s’acaba d’acostumar a prendre el tè sense 
sucre tot i que facin dieta. Una alternati-
va que ja s’està utilitzant és prendre’l amb 
sucre moreno.

Pa marroquí o “hobbes”
Un dels aliments essencials de 
l’alimentació marroquina, gairebé sempre 
està present a taula. És un pa rodó que 
es prepara amb farina (que a vegades es 
mescla amb avena i/o sèsam), aigua, lle-
vat i una mica de sal.

Bissara
És un puré de faves amb un generós raig 
d’oli d’oliva. 

https://www.youtube.com/watch?v=iiGqYei2K6k
https://www.youtube.com/watch?v=eUrokDLsFLY
https://www.youtube.com/watch?v=BK0AoSwx0GA
https://www.youtube.com/watch?v=eUrokDLsFLY
https://www.youtube.com/watch?v=JPpLBw-YH2M
https://www.youtube.com/watch?v=Xm8ARSsuCYQ
https://www.youtube.com/watch?v=iCQg61kaQPw

