
Elaboració:
1. Escalfar el forn a 180ºC.

2. Tallar la ceba a juliana i el tomàquet a quarts.
3. Col·locar la verdura en una placa de forn amb una raig d’oli i coure durant 10 minuts.

4. Salpebrar la peça de carn.
5. Col·locar la peça de carn sobre les verdures i coure fins que l’interior de producte assoleixi uns 50ºC de temperatura. 

Mullar amb el vi blanc. Per comprovar el punt de cocció es pot punxar l’interior i observar que no surti aigua.
El temps de cocció depèn de la mida de la peça però sol rondar entre 35 i 45 minuts.

6. Separar la peça de carn de les verdures i reservar en fred. Tallar finament amb l’ajuda de la màquina de tallar embotits.
7. Passar les verdures per un colador xinès juntament amb el suc de cocció. Reservar.

8. Reduir la salsa i espessir amb una mica de midó de blat de moro si s’escau. Salpebrar.
9. Per fer el sofregit, pelar i tallar la ceba a daus petits. Rentar i ratllar el tomàquet.

10. Ofegar la ceba en una paella amb una mica d'oli d'oliva fins que prengui un color fosc.
11. Afegir-hi el vi blanc i el vi de Xerès i deixar que s'evapori l'alcohol.

12. Incorporar el tomàquet ratllat i deixar coure durant uns 20 minuts, fins que l'aigua del tomàquet s'hagi reduït. Salar.
13. Per fer l’arròs, barrejar-lo amb el sofregit en una paella, escalfar i afegir el brou de carn

en proporció 3 de brou per 1 d’arròs. Deixar coure fins que l’arròs sigui melós.
14. Per fer el caneló, posar la carn tallada fina sobre un paper film, col·locar l'arròs al centre

i donar la volta a la carn formant el caneló. Retirar el paper film.
15. Emplatar el caneló i decorar amb la salsa obtinguda.

Ingredients per 4 persones
1 peça de mitjana de vedella, 1 de ceba, 2 de tomàquets, 200 g d’arròs, 500 g brou de vedella, 1 fulla de llorer,

midó de blat de moro, oli d’oliva verge extra, sal i pebre
Pel sofregit:

80 g de ceba, 50 g de tomàquet, 15 ml de vi blanc, 10 ml de vi de Xerès, oli d’oliva verge extra, sal i pebre
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