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Brou del Pelegrí  
 

Sant Ignasi arribà a Manresa després del seu pas pel Monestir de Montserrat l’any 1522. Ho va fer com 

un pelegrí desposseït de tota riquesa i fou acollit per diverses famílies de la ciutat que l’ajudaren a 

sobreviure proveint-lo d’aliment i abric. Va ser en els deu mesos que passà a la cova on va 

desenvolupar els exercicis espirituals que són el fonament de la seva filosofia i que van ser editats el 

1548. 

Sabem que en els seus períodes d’abstinència i meditació s’alimentava en gran part de brou, i que 

aquest era principalment vegetal, en un temps on la carn era escassa i en una ciutat com Manresa 

reconeguda per la seva riquesa hortícola.  

 

És per això que els cuiners de Manresa i el Bages s’han unit per crear el brou del Pelegrí, en 

col·laboració amb la prestigiosa escola d’Hostaleria Joviat. La ideació de la recepta d’aquest brou i el 

seu desenvolupament ha seguit un rigorós procés acompanyat per la Fundació Alícia, referent 

internacional d’I+D en cuina.  

El resultat és un brou per beure a qualsevol hora, lleuger i depuratiu, 100% vegetal i fet amb productes 

propis de la regió. Verdures, bolets i herbes del bosc. Més que un brou, una infusió de vegetals pensada 

per a aquells que necessiten refer-se del llarg viatge i asserenar-se per fora i també per dins.  

 

Sabies que... 

Encara conservem el bol de fusta original que utilitzava Sant Ignasi per beure el brou? Aquest es 

troba a la cova de Manresa i és una relíquia que ens recorda la relació entre la cuina i l’espiritualitat. 

El consell: 

Es tracta d’un brou vegetal depuratiu i diürètic. Begut en dejú pel matí regularment contribueix a 

millorar la teva salut intestinal. 
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Recepta 

 

Ingredients 

 

 300g Col verda 

 300g Ceba seca  

 250g Fonoll bulb 

 125g Cep congelat trossejat 

 90g Xirivia  

 80g Nap  

 8g All sec 

 4g Herbes de Provença  

 20g Sal  

 6000g d`aigua  

 

Elaboració 

 

1. Netejar, pelar i tallar les verdures a tall de bresa 

2. Cobrir amb aigua i afegir les herbes seques i els bolets 

3. Arrencar el bull lentament i deixar bullir a foc molt suau per espai de 90´ 

4. Colar per colador fi i afegir la sal.  

 

 

 

 


