




Diuen que per l’estómac es pot conquistar l’home i, per què no? la dona. Poca gent  

pot dir que no hagi fet quilòmetres per arribar a un lloc on es menja bé. Fins i tot la 

possibilitat de bons àpats sovint ens fa determinar per escollir un indret o altre per 

fer-hi una estada. A Santa Cristina en tenim una prova que comença a la primeria del 

turisme, a les dècades dels anys 50 i 60, on durant els estius i èpoques de vacances, 

la Plaça Mossèn Baldiri Reixac -aleshores servia d’aparcament- s’omplia de cotxes 

provinents de moltes nacionalitats diferents que venien, majoritàriament, per degustar 

la cuina dels restaurants Can Barnés i Can Romanyà. La destresa a la cuina de la sen-

yora Maria de Can Barnés i de la seva nora Teresa feia les delícies dels visitants; a Can 

Romanyà, la senyora Maria també delectava els clients amb uns cuinats excel·lents i 

la seva cunyada Carme hi ajudava amb uns fregits i arrebossats dignes d’elogi.

El mestratge d’aquestes cuineres, juntament amb el tracte familiar i el bon servei 

que oferien els seus establiments, fidelitzaven una clientela que, agraïda, tornava i 

s’ampliava any rere any pel sistema de boca orella. Més tard s’hi van afegir altres 

negocis, que seguien les mateixes directrius de qualitat i servei, que també van deixar 

la seva empremta. Aquest fet, que es repetia a molts d’altres indrets, va ajudar a con-

solidar el nostre país com una destinació turística de primer nivell.

Precisament pel que ha representat fins ara i també per deixar un llegat d’una cuina 

bona, natural i saludable a les generacions futures, entre tots hem de fer tot el que 

sigui possible per tal que no es perdi cap de les receptes que romanen a les cases. 

No tinc cap dubte que una manera de contribuir-hi és i ha estat la Mostra de Cuina 

Casolana, on, al llarg dels anys, a més de proporcionar unes vetllades molt agrada-

bles al paladar amb la degustació de plats d’altíssim nivell, s’ha publicat un receptari 

de cuina immens i de gran qualitat.

Així doncs, un any més, i ja com a tradició, Santa Cristina torna a acollir la “Mostra 

de Cuina Casolana”, enguany en la vintena edició. Que consti l’enhorabona i gratitud 

de l’Ajuntament que presideixo per a totes les persones que ho han fet possible, i 

que consti la nostra voluntat de donar-hi suport incondicional perquè la iniciativa no 

decaigui.

Que tinguem una molt bona diada de cuina i per molts anys!

JOSEP LLENSA ROCOSA
Alcalde de Santa Cristina d’Aro
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VICTÒRIA GARCIA

CÒCTEL DE GAMBES-------------------------------------------------
- Enciam
- Pomes 
- Gambes o Palets de cranc
- Pinya
- Nous
- Salsa Rosa

Es prepara l’enciam, i es pela i talla la poma i la pinya a trossos petits. Es posa tot en un 
bol juntament amb les gambes o els palets de cranc. S’hi afegeix la salsa rosa i les nous.

EVA CLARET

PASTÍS DE TONYINA-------------------------------------------------
- 4 Ous
- 3 Llaunes petites de tonyina
- 2 cullerades soperes de tomàquet fregit
- 2 llesques de pa de motlle
- 1 pot de crema de llet
- Motllo de paper de plata

Es posen tots els ingredients en un pot i es tritura. Ha de quedar ben triturat. El preparat 
es posa dins el motllo de paper de plata. Es posa al forn al bany maria durant ¾ d’hora o 
una hora a 180º.
Deixar refredar abans de desemmotllar.

JOSEP GALLARDO PALOMERAS I HILARI NOGUERON 

CANELONS DE MARISC-------------------------------------------------
Ingredients per a 4 persones
- 12 làmines de canelons
- 16 barres de carn de cranc
- 3 llaunes petites de tonyina (sense oli)
- 250 gr. de gambes pelades petites
- 120 gr. Angules picants

Bullim les làmines de canelons i una vegada bullides les passem per aigua freda i reser-
vem. Tallem tots els ingredients a talls petits i ho barregem en un bol. Apart farem una 
vinagreta de mostassa i maionesa, oli, sal i ho barregem amb els ingredients que hem 
tallat petits. Farcirem els canelons amb la barreja i els decorem amb vinagre de Mòdena a 
la mel i amb formatge ratllat.
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ANTONIA PUJOL DONADA

PASTÍS DE SALMÓ FUMAT I BOLETS-------------------------------------------------
- 500 gr. gírgoles (o altre varietat) - Sal
- 250 gr. de Salmó fumat - Pebre
- 1 ampolleta de crema de llet (33% grassa) - Maionesa
- 5 ous (segons grandària) - Vinagre de cava
- Oli - Julivert, anet i pa ratllat

Tallar les gírgoles, fregir-les amb oli. Escórrer l’oli i triturar-les amb la picadora. Triturar 200 
gr. de salmó fumat amb la picadora. Batre els ous sencers afegir la crema de llet i salpebrar 
(compte amb la sal) hi afegim els bolets el salmó i es barreja tot molt bé. Untem el motlle 
amb un xic de mantega, folrar la part de sota amb paper i untar també. Empolsar amb pa 
ratllat barrejat prèviament amb el julivert i l’anet tallats molt petits, abocar els ous, bolets 
i salmó fumat i coure al bany Maria al forn a 180º fins que sigui cuit uns 40 minuts depèn 
del forn. 
Provar la cocció amb un escuradents quan surt sec ja està. Servir fred. 
Per acompanyar 
En una maionesa (comprada o feta a casa) s’hi afegeix unes gotes de vinagre de cava i 
triturar-hi 50 grams de salmó fumat acompanyar amb torradetes.
Si es vol menjar calent fer una salsa beixamel lleugera on hi haurem triturat els 50 grams 
de salmó fumat.

LIDIA PRATS PARCERISA

AMANIDA DE LLAGOSTINS
I PALMITOS (MARGALLONS)-------------------------------------------------
Ingredients per a 8 o 10 persones Per la vinagreta
- 1 Caixa de llagostins congelats - 3 Ous durs
- 2 Pots grans de palmitos (Margallons) - 3 Paquets d’olives sense pinyol
- 1 Enciam Iceberg  - 3 Cebes tendres
 - 1 Pot de banderilles o verdures amb vinagre

Es pica l’enciam ben petit i es posa en un bol gros. Els palmitos es tallen a rodelles de mig 
centímetre i s’afegeixen a l’enciam.
Es posa una olla grossa a bullir amb força sal i aigua. Quan arrenca el bull s’hi tiren els 
llagostins (no cal descongelar). Quan torna a bullir l’aigua, esperem un minut i els colem, 
els posem amb aigua freda i gel per refredar-los ràpid i així queden més durs, els pelem i 
els afegim a l’amanida.
Per a la vinagreta  
Es piquen els ous bullits ben petits juntament amb la ceba les olives i les verdures envina-
grades. Es barreja tot molt bé i s’hi afegeix l’oli la sal i una mica de vinagre.
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ROSA CORONEL BEAS

GAMBES A LA BARCELONETA-------------------------------------------------
- 1 Kg de gambes
- 2 Cebes
- 3 alls
- Tomàquet
- Oli
- Sal
- Pebre 
- Conyac

Es fregeixen els alls a làmines, després la ceba i a continuació el tomàquet ratllat, sal i una 
mica de sucre.
S’hi posa la sal i el pebre i el conyac, quan està ben sofregit si afegeixen les gambes.

RUBÈN ROMA ROCADEMBOSCH

CREMA DE CARXOFA AMB ENTREBANCS-------------------------------------------------
Ingredients per a 4 persones
- 9 Carxofes
- 1 Ceba gran 
- 1 porro
- 1 tros de pa sec
- 1 botifarra negra petita
- 1 gotet petit de llet
- Sal, oli 
- 1 gra d’ all
- ½ litre d’aigua-

En una olla gran posem a suar la ceba i el porro ben picats. Al cap d’una estona posem l’all 
també picat. Quan estiguin fets hi posem tots els cors de carxofes (nets de fulles i tronc) i 
els daurem 5 minuts. 
Llavors ho cobrim amb l’aigua i ho deixem bullir tot fins que les carxofes siguin toves. 
Uns 5 minuts abans hi posarem la llet i ho posem a punt de sal. Un cop feta la crema ho 
triturarem i ho passem pel colador xinès per eliminar impureses i reservem la crema en un 
bol. 
Tallem el cor de la carxofa que ens queda i el fregim ben petit amb farina fins que quedin 
cruixents. Agafem un tros de pa i el tallem a daus ben petits i també els fregim fins a que-
dar cruixents. Agafem la botifarra i l’esparraquem i la saltem en una paella amb una mica 
d’oli. 
Per últim servim la crema en un plat fondo i posem al damunt 3 o 4 trossos de carxofa i 3 
o 4 daus de pa fregit i una cullerada petita de botifarra saltada. 
Hi posem un raig d’oli verge extra i un punt de flor de sal i a la TAULA!!!!
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KERSTIN PETER I ANNA SCHARF 

MANDONGUILLES FREGIDES
AMB AMANIDA DE PATATA-------------------------------------------------
- 500 gr. de carn picada de vedella Per l’amanida de Patata
- 1 ceba gran - 1,5 Kg de patates
- 1 ou - 2 cebes mitjanes
- 2 cullerades de pa ratllat - 4 iogurts naturals
- Sal  - 4 o 5 pepinillos agredolços
- Pebre    i 6 cullerades del seu líquid
- Margarina - 1 pot de maionesa
 - Sal i Pebre 

Mandonguilles
Barrejar en un bol la carn picada, la ceba, l’ou, el pa ratllat i altres condiments. Formar amb 
les mans humides les pilotilles i fregir-les en una paella amb margarina.

Per amanida de patata
Coure les patates amb pell i deixar-les refredar. Barrejar be la maionesa els iogurts i el suc 
dels pepinillos. Trossejar molt petit las cebes els pepinillos i afegir-hi la maionesa. 
Condimentar. 
Pelar les patates i tallar-les a rodelles, afegir-hi la maionesa i barrejar be i deixar-ho reposar.

LAURA ANDRÉS CODONY

CANELONS DE BOLETS
I GAMBES AMB SALSA DE FOIE -------------------------------------------------
Per a 4 persones Per la salsa de Foie
- 12 plaques de canelons - 1 pot de foie
- 12 gambes - 100 ml de nata per cuinar 35 %
- 1 pot de bolets variats - 100 ml de caldo de pollastre
- 1 ceba - 2 rovells d’ou
- 2 grans d’all - 1 cullerada de Maizena
- Oli d’oliva suau - Sal
- Sal i pebre

Coure les plaques de canalons segons les instruccions del paquet. Netejar les gambes 
i tallar-les per la meitat del llarg. Escorre bé els bolets i tallar-los amb trossos ben petits. 
Picar la ceba i els alls. Saltejar la ceba, els alls i els bolets amb una mica d’oli d’oliva. Afegir 
sal i pebre al gust. 
Farcir els canelons amb dos meitats de gambes i una cullerada de bolets. Posar-los en una 
safata per poder anar al forn a gratinar. 

Per la crema de Foie
Bullir la nata i el caldo, barrejar-ho amb la Maizena i afegir-hi na llauna de foie i els rovells. 
No portar-ho a ebullició un cop i hem afegir els rovells. Posar la crema sobre els canelons 
i gratinar al forn. Bon profit!!!
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JOSEP DEULOFEU I DOLÇA CODINA

CARPATXO DE MAGRET D’ÀNEC
AMB VIRUTES DE FOIE-------------------------------------------------
- Carpatxo de magret d’ànec  - Foie fresc
- Poma caramel·litzada  - Sal Maldon
- Rúcula i Canonges - Codonyat 
- Vinagre de Mòdena 

Es talla el carpatxo i es posa en un plat, s’hi ratlla foie fresc (semi congelat) amb una mica 
de sal Maldon. S’acompanya amb una compota de poma i es decora amb unesfulles de 
rúcula i canonges, daus de codony i una bona vinagreta de Mòdena

ESTEVE SAGUER PRAT

POP A LA GALLEGA -------------------------------------------------
- Pop  - Patates
- Tomàquet - All
- Ceba - Llorer
- Sal - Pebre vermell
- Oli

Es bull el pop amb el llorer, tomàquet, ceba i all fins que sigui tou (Depèn del pes). 
Es reserva verdura.
Apart es bullen les patates amb pela. 
Quan tot és al punt es talla el pop ben prim, les patates es pelen i tallen un gruix de no més 
d’un dit i es posa pop al damunt.
Es condimenta amb la sal, pebre vermell i oli. Es pot acompanyar verdura. 
Donar un cop de forn 1 minut abans de servir.

MERCÈ CASALS

BOMBONS DE FORMATGE
I CROQUETES D’ARRÒS-------------------------------------------------
Bombons de formatge (Ingredients per a 6 persones)
- 150 gr. de formatge Gouda curat   - 1540 gr. de Roquefort o formatge blau
- 500 gr. formatge en crema   - 2 cullerades de vinagre balsàmic
- 1 cullerada de Oporto   - 1 cullerada de ginebra
- 100 gr. de festucs picats   - 100 gr. de nous picades

Ratllar el Gouda i aixafar el Roquefort amb una forquilla. Barrejar per separat la meitat del 
formatge crema amb el gouda i l’altre meitat amb el Roquefort. 
Afegir a cada barreja 1 cullerada del vinagre. Podem posar el Oporto amb la barreja del 
Roquefort i la Ginebra amb la barreja del Gouda. Formar petites boles i cobrir les boles de 
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Gouda amb nous picades i les de Roquefort amb festucs. 
Guardar a la nevera i servir ben freds.

Croquetes d’arròs (Ingredients per a 6 persones)
- 400 gr. Arròs
- 100 gr. de formatge Emmental ratllat
- 2 o 3 ous
- Nou moscada
- Farina de galeta

Bullir l’arròs i escórrer be l’aigua. Batre els ous i afegir-los en un bol a l’arròs, afegir-hi el 
formatge ratllat i la nou moscada. Formar boles allargades i arrebossar-les amb la farina de 
galeta i fregir. Servir acompanyades d’amanida verda.

JOSEP ROSES 

AMANIDA DE ROAST-BEEF AMB FIGUES-------------------------------------------------
- 2.500 g. mitjana de Vedella net i polit.  - Barreja d’enciams
Per la vinagreta
- Oli - Pebre
- Sal - Mel
- Mostassa en gra - Figues confitades

Coure al forn la vedella 45 minuts que quedi sucosa, reservar a la nevera. 
Confitar les figues. 
Preparar la vinagreta. 
Tallar la carn ben fina i posar-la a la base del plat.
Acompanyar-ho amb la barreja d’enciams i decorar-ho amb les figues confitades i amanir-
ho amb la vinagreta.

ISABEL AYMERICH I SERGI PRIETO

VARIAT DE MONTADITOS-------------------------------------------------
- Tallar llesques de pa i deixar volar la teva imaginació

LILIANA A. ARMAS MONTERO

CAUSA RELLENA-------------------------------------------------
- Patata vermella - Tonyina
- Alvocat - Oli
- Ají groc - Maionesa
- Olives - Ou 
- Enciam - Sal i pebre
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Cuinar les patates en aigua i sal i pelar-les en calent. Passar-les per el premsapatata i 
posar-hi oli, ají, el suc de llimona, sal i pebre fent una pasta. 
Dividir en 3 porcions. Amb la primera folrar el fons d’un motllo que hem untat prèviament 
amb oli
A sobre posar-hi la tonyina amb ½ tassa de maionesa i les olives. 
Cobrir-ho amb una altre capa de patata i acomodar el resto de maionesa, l’alvocat  en 
talls, el ou a rodelles i la ceba. 
Cobrir amb la resta de patata. 
Deixar reposar ½ hora i decorar al gust.

ELENA SENDROS

CASSOLETA DE PÈSOLS
AMB BOTIFARRA NEGRE-------------------------------------------------
- Pèsols  - Cebes tendres
- Vi blanc  - Pernil serrà 
- Botifarra negra  - Caldo / Aigua
- Alfàbrega o Menta

Bullir els pèsols al dente i reservar.
Fer un sofregit de ceba tendre, copa de vi blanc, pernil salat tallat en juliana. 
Quan està fet el sofregit i ha reduït el vi, si afegeix la botifarra negra a tacos i es remena.
Hi afegim els pèsols i un vas de caldo o aigua, apaguem el foc i ho tapem. 
Es decora amb unes fulles d’alfàbrega o menta.

MONTSE SALA

PANQUEQUE DE FORMATGE-------------------------------------------------
Per a 12 panqueques
- 500 gr. de formatge Hawarti - 300 gr. de farina
- 350 cl. de llet - 3 ous
- mantega - ¾ kg de tomàquet pelat
- sal - pebre
- sucre - llorer
- orenga - 2 cebes

Per a la pasta del panqueque es posa farina, llet, ous, un pols de sucre i sal. Es barreja tot 
amb el minipímer i es posa de mica en mica a la paella molt calenta, untada de mantega.
Quan és cuit per una cara es tomba per l’altra, com si fos una creppe. Es deixa refredar. 
Pel farcit es talla el formatge en trossos llargs i s’enrotlla amb la pasta. Per a la salsa es fa 
un sofregit de ceba tallada molt i molt petita, tomàquet, orenga, pebre i llorer. S’aboca el 
sofregit per sobre la pasta i es posa al forn uns vint minuts.
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ANTÒNIA CARRASCO

CALAMARS FARCITS AMB LLAGOSTINS------------------------------------------------ 
- Calamars  - Llagostins
- Carn picada  - Ceba
- Ou  - All 
- Julivert  - Tomàquet
- Sal - Pebre

Es fa un bon sofregit de ceba i tomàquet. Quan és cuit, es tritura fins que quedi ben fi. 
Tot seguit, es netegen els calamars, les potes i les ales es tallen a trossos ben petits i es 
barregen amb la carn picada, l’all i el julivert i l’ou batut. Amb aquesta barreja s’omplen 
els calamars i es tanquen amb uns escuradents. 
Es posen dins la cassola amb el sofregit.
S’afegeix aigua fins que quedin coberts i la picada. Quan faltin 3  minuts s’hi posen els 
llagostins.

ALBERT DESCAYRE

ROSSEJAT DE FIDEUS------------------------------------------------
- Oli  - Sal
- All  - Julivert
- Tomàquet  - Sépia
- Gamba - Fideus
- Caldo de peix

En una paella d’arròs s’hi fregeix l’all picat, la sépia i una mica de tomàquet.
Tot seguit es rossegen els fideus i s’hi afegeix el caldo de peix.
Abans de finalitzar s’hi fregeixen les gambes prèviament fregides.

MARC REGINCÓS DAUSÀ

PLATILLO DE L’EMPORDÀ------------------------------------------------
- Pollastre  - Conill
- Mandonguilles  - Ceba
- Alls  - Oli
- Sal  - Pebre
- Picada

Es rosseja tot.
Es fa un sofregit
Es barreja tot i es fa coure poc a poc durant 3 hores
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RÒMUL PAZ RODRÍGUEZ

ESPAGUETIS AL NERO DI SÈPIA------------------------------------------------
Per a 30 persones
- 10 kg. de espaguetis  - 30 bosses de tinta de calamar
- 3 litres d’oli d’oliva  - 3 litres de vi blanc
- 4 kg. de sépia  - 4 kg. de cebes

Afegir l’oli amb una cassola i escalfar a foc lent. Tallar la sépia i la ceba i sofregir.
Un cop fet afegir el vi blanc i la tinta i coure durant 3 hores a foc molt lent.
Bullir els espaguetis i deixar-los un pel durets, per evitar que es passin, colar-los i afegir-
los oli perquè no s’enganxin. A l’hora de servir-los, escalfar una cassola amb aigua i una 
mica d’oli i sal i submergir-los fins deixar-los “al dente”.
Treure’ls i afegir la salsa per sobre.

CARME SOLER ROSSELLÓ

CONILL A LA “RABIOSA”-----------------------------------------------
- 1 ½ kg de conill  - 1 ceba grossa
- 2 tomàquets madurs  - 4 grans d’all grossos
- Farina  - Oli
- Sal

Es talla el conill a talls petits, s’hi posa sal i una mica de farina i es fregeix en una paella 
amb força li. Un cop fregit es treu de la paella. L’oli es cola i es posa dins de l’olla, on s’hi 
fa el sofregit de ceba i tomàquet.
Quan el sofregit està fet s’hi tira el conill i una mica d’aigua i es posa al foc.
En un morter es fa un allioli i quan falten uns cinc minuts perquè el conill sigui cuit, es tira 
a l’olla. Aquest plat s’ha de cuinar un dia abans de menjar-lo perquè sigui bo.
Tot s’ha de fer a foc molt lent.

Mª ROSA PIJOAN ARBUSÉ

PEUS DE PORC AMB SÉPIA I GAMBETES------------------------------------------------
- Peus de porc  - Sépia
- Gambes petites   - Cebes
- All  - Oli

Fer un sofregit amb molta ceba i paciència. Salpebrar la sépia i coure-la amb el sofregit. 
Posar els peus de porc prèviament bullits amb una plata per al forn, tirar-hi el sofregit amb 
la sépia i all i oli per sobre 35-40 minuts.
Deu minuts abans posar-hi les gambetes
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ANNA Mª RAMON RIBA

CANYA DE LLOM ADOBAT------------------------------------------------
- 1 kg. de canya de llom adobat (pel carnisser)
- 1 parell de cebes - 1 manat d’alls
- Oli - Sal
- 1 raig de coñac

En una safata posar un raig d’oli i col·locar la canya de llom (Un tros sencer)
Pelar les cebes i alls. Trossejar les cebes i afegir-ho a la safata, junt amb els alls.
Afegir un bon raig de conyac per sobre i una mica d’oli d’oliva.
Tapar amb paper d’alumini però sense fer-ho hermètic per tal que transpiri.
Amb el forn ben calent, posar la safata a coure a 180º  durant 45 minuts.
Un cop fet, tallar el llom a rodanxes i servir en un plat amb el suc que ha deixat mentre 
es coïa.
Es pot acompanyar amb pebrots verds fets també al forn.

MIQUEL ROYO DOMÈNECH

POLLASTRE ROSTIT AMB BOTIFARRES------------------------------------------------
- Oli - Cebes
- Alls - Pollastre
- Botifarres

Posar el pollastre i les botifarres a la cassola quan l’oli és calent.
Al cap d’una estona s’hi afegeixen les cebes i els alls, i es deixa coure fins que la carn és 
al punt per a menjar.

HAWA DIALLO

FIDEUS AMB SALSA A L’ESTIL DE SENEGAL------------------------------------------------
- Fideus - Mantega
- Barreja de verdures al gust - Panses
- Salsa - Ceba
- Avecrem - All
- Carn de xai - Pebre negra (Un polsim)
- Oli

Els fideus es mullen amb aigua i oli
Es bull l’aigua en una cassola a part.
La cassola de fideus es posa a la cassola d’aigua bullent . Es deixa 15 minuts. Es 
treuen. Es posa oli als fideus i una miqueta de sal. Es torna a posar 15 minuts més. 
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Aquesta operació es fa 4 vegades (La Sal només la primera)
Es posa mantega, les panses, i la barreja de verdures i es reserva..
Es fa un sofregit de ceba, oli, carn de xai i avecrem i all aixafat i es posa en un recipient a 
part.
Es serveixen els fideus en un plat i l’acompanyament de la salsa a banda..
El plat es serveix amb una beguda feta a base d’herbes africanes per acompanyar.

MARIAM ATMNANE

TAJIN DE VEDELLA------------------------------------------------
- Carn de vedella - Oli
- Sal - Pebre
- Gengibre - Safrà
- Canyella - Ametlla (per decoració)
- Prunes - Ceba

Es posa la carn que es faci poc a poc. Hi tirem la ceba.
S’hi afegeix el safrà, el pebre, el gengibre i la canyella.
Quan ja està tot fregit s’hi afegeix aigua i a foca lent 30 minuts.
Es preparen les prunes al vapor. S’hi afegeixen canyella i sucre es couen al vapor 15 
minuts.
Es pelen les ametlles i es fregeixen.
Es posa la carn, les ametlles i les prunes a sobre i ja es pot servir

AICHA EL BOUKRISSI

COUS COUS DE POLLASTRE------------------------------------------------
- 1 kg de cous cous - 1 pollastre sencer
- 1 got d’oli de gira-sol - ½ got d’oli d’oliva
- 1 culleradeta de pebre negre - 1 de gingebre
- Una mica de safrà - Sal
- 2 Cebes - 1 tomata gran
- Julivert - Pastanaga
- Naps - Carbassa 
- Carbassó

Posem en remull el cous cous amb aigua, sal i oli. Es cuina al vapor durant 3 minuts.
Es mulla un altre cop amb aigua i oli. Es torna a cuinar al vapor, aquest cop dues hores.
Acompanyament:
Posar oli en una cassola. Afegir el pollastre, la ceba, les verdures i l’aigua. Coure-ho 
durant una hora.
Es barreja tot i ja es pot servir.
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JUDITH ROJAS

ROSTIT CERVESER ------------------------------------------------
- Porc  - Patates
- Pastanaga  - Raïms
- Dàtils  - Ceba
- All  - Sal
- Pebre  - Cervesa

Salpebrar el porc i es cobreix amb cervesa i all el dia anterior, Es posa a foc lent fins que 
quedi ben daurat . 
Es retira, trossegem la ceba i la posem en una paella amb oli.
Lli afegim all, pastanaga raïm, dàtils i per acabar s’hi afegeix les patates trossejades.
Quan estigui tot blanc es retira del foc, es posa el porc al forn durant 2 hores a 180 
graus i es torna a banyar de cervesa. 
Al final quan està daurat i fet es banya amb la salsa preparada i ho deixem al forn 20 
minuts a uns 80 graus.

ASSUMPCIÓ GUILLOT MIRET

RODÓ DE VEDELLA AMB SALSA DE BOLETS------------------------------------------------
- Rodó de Vedella  - Tomàquet 
- Pastanaga  - Ceba
- Porro  - 1 got gran de sidra

Daurar la carn i posar-la a coure amb la tomata, pastanaga, ceba, porro i un got gran de 
sidra. Deixar-ho coure durant una hora i mitja o dues (dependrà del pes de la carn).
Retirar-ho i deixar-ho refredar, si pot ser tot un dia a la nevera. Quan estigui ja ben dur, 
tallar-lo amb la màquina fent el gruix que vulguem. 
Les verdures posar-les a coure una mitja hora amb el bolets (Reservant unes pasta-
nagues i uns bolets perquè els tallarem a daus i serviran per decorar el plat. La resta 
passar-ho pel passa purés fins que quedi una salsa fina i sense fils.
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MONTSE CAMA MASSANA

RAP AMB BOLETS------------------------------------------------
- Rap - Bolets
- Ceba - Tomàquet
- Sal - Alls 
- Julivert  - Pinyons
- Pebre dolç - Caldo o aigua

Netejar el rap i fer-ne dos lloms, tallar-lo a rodelles gruixudes, enfarinar-les, fregir-les amb 
compte i reservar. 
En una cassola s’hi afegeix una mica d’oli i es fregeix la ceba trinxada una mica d’all i 
julivert. Prèviament haurem fregit dues llesques de pa per la picada i el tomàquet pelat i 
picat que resulti espessit i ben cuit.
Se li afegeix una mica de caldo o aigua i tot seguit els talls de rap fregits.
Es renten i escorren bé els bolets i es passen per la paella. Després s’afegeixen els bo-
lets a la picada feta amb el pa fregit , pinyons i un pols de pebre dolç. Bon profit!!!

RAMON REGINCÓS DAUSÀ

CASSOLA DE GAMBES I MANDONGUILLES------------------------------------------------
- Gambes  - Mandonguilles
- Ceba  - Alls 
- Tomàquet  - Oli
- Picada (alls, julivert, ametlla, galeta) - Brou de Peix

Una cassola amb oli i es fregeixen les mandonguilles.  
Quan estan rosses si posen les gambes amb pebre, sal i es retira. En el mateix oli fem un 
sofregit de ceba i all i afegirem una mica de tomàquet ratllat. 
Un cop el sofregit és a punt s’hi incorporen les mandonguilles i les gambes i ho cobrim 
amb un brou de peix. 
Ho fem bullir a foc lent durant 20 minuts i afegim la picada i ho deixem reposar.
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JULIO RICO BADOSA

RAP AMB SALSA VERDA A L’ESTIL “VALENTINA” ------------------------------------------------ 
Ingredients per 4 persones
6 Rodelles de rap de 3 o 4 cm de gruix 6 Patates de diàmetre mitjà
4 Alls picats ½ Got de Vi blanc
Julivert Pebre negre en gra 
Romaní verd acabat de tallar Farina
Oli d’Oliva verge extra de un grau Sal Maldon en escames

En una cassola de fang amb oli daurar les patates tallades estil “panadera”. 
Retirar a mitja cocció, escorre-les i apartar.
Enfarinar 6  rodelles de rap. Daurar en paella a part amb oli d’oliva.
Retirar a mitja cocció, escórrer i apartar.
En un morter de pedra fer una picada amb el alls, sal i força julivert.
A la mateixa cassola on hem mig cuit les patates i sense netejar-la hi afegim mig got de 
vi blanc, 3 gots d’aigua, un grapadet de grans de pebre negre i la picada i que bulli uns 8 
minuts.
Afegir a la cassola, les patates “panadera” que facin la base i col·locar el rap a sobre i 
que cogui uns 3 minuts per cada banda.
Abocar-hi  una  “fritada” d’oli d’oliva amb una branca de romaní i farina.
Retirar la cassola del foc i remenar-ho fins que la salsa agafi la textura desitjada. 
Col·locar-ho en el plat de forma creativa i posar-hi per sobre julivert i romaní picat i les 
escames de sal Maldon.

CARMEN PEREZ

CUIXES DE POLLASTRE AMB PATATES A LO
POBRE A “L’ESTIL DE LA IAIA” ------------------------------------------------
- Cuixes de pollastre - Sal
- Pebre - Ceba
- Pebrot - Tomàquet
- Patates  - Oli
- Vi blanc

Es rosteix la ceba el pebrot i la tomata i amb el rostit es fa una salsa
Es fregeix el pollastre.Es fregeixen les patates amb la ceba per fer l’acompanyament.

Postres
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Postres
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ANA GARCIA TORRES

PUDING DE FLAM D’OU, NATA I CAFÈ------------------------------------------------
- 1 / 2 litre de llet - 200 gr. De sucre
- 1 tros de canyella - 6 ous sencers més 4 rovells
- 1 pell de llimona  - Nata
- Cafè  - Galetes

Per fer-lo amb gust de cafè es posa un got de cafè barrejat amb els ous i la llet En un pot 
es posa la llet, la pell de la llimona i la canyella.
Es deixa bullir, es treu del foc i s’espera que es refredi. 
Llavors es cola i s’hi tiren els ous batuts i els rovells barrejats amb el sucre.
Una vegada ben barrejat es posa en un motlle amb sucre cremat al fons.
Es posa a coure al bany maria en una plata amb aigua al forn a 160 graus.
Per provar si ja és cuit, es punxa amb una agulla prima de fer mitja. Si surt neta, ja és cuit.
Es pot guarnir amb nata, cireres i galetes.
Bon profit!

GLADYS URIBE SOTIL

PASTÍS DE PASTANAGA------------------------------------------------
- 2 tasses de farina  - 2 tasses de sucre moreno
- 1 tassa d’oli  - 4 ous
- 1 culleradeta de pols de fornejar - 1 cullerada de sal
- 1 cullerada de bicarbonat - 3 trossos de pastanaga ratllats
- 1 tassa de nous i ametlles picades

Barrejar l’oli amb el sucre i els ous un a un.
Es barreja la farina, el pols de fornejar, la sal i el bicarbonat i barrejar-ho a la preparació 
anterior.
Incorporar les pastanagues, les ametlles i les nous enfarinades.
Bolcar en un motlle untat amb mantega. Enfarinar. Posar al forn moderat (175ºC) durant 
45 minuts aproximadament.

ROBERT I ALEXIA PARDIÑAS RAMÓN

PASTÍS DE POMA------------------------------------------------
- 2 làmines de pasta de full (Pot ser congelada)
- 2,5 sobres de flam Potax - 16 cullerades de sucre
- 1 litre de llet - 3 pomes golden
- 1 pot de melmelada de préssec - 1 mica de caramel líquid
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Deixar descongelar les làmines de pasta de full (si són congelades) Estendre-les en una 
safata prèviament untada amb una mica de margarina per tal que no s’enganxi.
En un bol escalfar la llet fins que arrenqui el bull.
En un got, desfer una mica de llet a temperatura ambient els dos sobres i mig de flam 
Potax.
Un cop la llet ha arrencat el bull, afegir-hi el flam Potax dissolt i remenar fins que quedi 
una massa una mica espessa.
A continuació estendre-la sobre les làmines de pasta de full.
Pelar les pomes i treure-li el cos.
Anar tallant trossos de poma en forma de lluna per col·locar-los en línia a la safata de dalt 
a baix, procurant que un tros munti una mica a sobre de l’altre.
Estendre la melmelada sobre les pomes i afegir-hi un raig de caramel líquid (No gaire).
Amb el forn ben calent col·locar la safata dins i deixar coure a 180º durant 45 minuts.
Deixar refredar i dipositar a la nevera.
Un cop fresc ja és a punt per menjar.

CARME FARREGUT
GEMMA MARTINEZ FARREGUT

COMBINAT DE PASTIS DE FORMATGE I SACHER------------------------------------------------ 
- Pel Pastís de formatge  - 3 Terrines de formatge Philadelphia
- 200 gr. De panses - 1 gotet de rom
- 300 ml. Nata liquida per muntar - 200 gr. Farina
- 200 gr. Sucre - 1 ratlladura de llimona
- 6 ous - 1 sobre de llevat
- Sal - Sucre de vainilla
- 1 paquet de galetes Maria per la base - 100 gr. Mantega
Per la cobertura, Sucre glassé i panses

Pel Pastís Sacher
- 4 Ous  - 250 gr. Sucre
- 1 mica de vainilla sucrada - 1 cullerada sopera de Cola Cao
- 1 sobre de Llevat - 300 gr. Farina
- 150 gr. De xocolata desfeta - 100 gr. De mantega

Per la cobertura
- 200 gr. De xocolata cobertura - 200 gr. De nous
- 100 gr. De mantega

Pel farciment
1 pot de melmelada de maduixa

Deixem les panses remullades amb el rom. Triturem les galetes i la mantega. Un cop 
triturades, fem la base del pastís. A continuació barregem tots els ingredients. Colem les 
panses i les arrebossem amb farina les quals les afegim a la barreja
El forn a 180ºC duran 45 minuts.
Que tinguin Bon Profit!!!!
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Per fer el pastís Sacher fiquem en un pot al bany Maria la xocolata la mantega fins que 
es desfacin. A continuació es barregen tots els ingredients relacionats i s’afegeixen a la 
barreja anterior.
Escalfem el forn a 180ºC i durant 40 minuts es cou el pastís. Un cop fred l’obrim per la 
meitat i afegim la melmelada de maduixa. Tornem a ficar en un pot la xocolata i la mantega 
al bany Maria i l’afegim per sobre el pastís. Un cop fred afegim les nous.

MARC REGINCOS JR I MARIA DESCAYRE 

COCA DE LLAVANERES------------------------------------------------
Ingredients per la Coca
- 2 làmines de pasta de full  - 50 gr. Pinyons
- 50 gr. Sucre - 1 ou per pintar

Ingredients per la crema pastissera
- 4 ous - 1 baina de vainilla
- 60 g. Maizena - 125 gr. Sucre
- ½ l. Llet 

Per preparar la crema es posa en un cassó la llet i la vainilla a bullir. Barrejar una mica de 
la llet amb la Maizena i els ous i un cop bulli anar-hi afegint i remenant a foc baix. Quan 
espessi reservar en fred unes hores.

Cocció coca
En una placa de forn estirar 1 làmina de full, posar-hi crema freda al mig, pintar amb ou els 
laterals i cobrir l’altre làmina. Seguidament pintar-ho amb el rovell d’ou, tirar-hi els pinyons 
damunt i després el sucre. Coure a la part baixa del forn prèviament escalfat 30 minuts a 
180ºC.

TERESA MASVIDAL

MOUSSE DE LLIMONA ------------------------------------------------
- Llet condensada
- Llimona
- Nata

Es posa 1 pot de 750 gr. de llet condensada en un
bol.
S’omple ¾ del pot de llet condensada amb llimona.
Es barreja tot.
S’afegeixen 400 cc de nata i es torna a barrejar.
Es posa tot al congelador fins que agafi consistència.
Ja es pot servir.
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PILAR FARRERONS MATEU

BROWNIES “Pastis de Xocolata amb nous”------------------------------------------------
- 150 gr. Xocolata Nestlé Postres - 300 gr. Nous
- 200 gr. Sucre - 150 gr. Mantega
- 5 ous
Per la cobertura
- 200 gr. Xocolata Nestlé postres - 200 ml (un got) de nata liquida
- 100 gr. mantega

Batre la xocolata amb la mantega. Treballar els rovells amb el sucre fins que estiguin cre-
moses, afegir-hi la meitat de les nous triturades, (guardar la resta per decorar) i la xocolata 
fosa. Incorporar amb molta cura les clares muntades. Coure al forn a 180ºC durant 30 
minuts i deixar refredar.
Per la cobertura
Escalfar la nata, treure-la del foc i afegir la xocolata, desfer i afegir-hi la mantega i barrejar 
bé fins que estigui tot desfet. 
Cobrir el pastis amb xocolata i decorar amb la resta de nous. 
Servir a quadradets i acompanyar de coulis de maduixa (optatiu)

MARTA ARCAS PÉREZ

TIRAMISÚ DE XOCOLATA------------------------------------------------
- Cafè  - Sucre
- Licor - crema Nocilla
- formatge Mascarpone - nata per muntar
- Bescuits de cacau 

Es munta la nata i fem una barreja amb el formatge Mascarpone. Fem una capa de bes-
cuits remullats amb cafè.
Després posem la crema Nocilla a sobre la barreja de nata i formatge Mascarpone, així 
tantes capes com gruixut el volem. Per últim li fem una decoració amb cacau. 
Servir molt fred.

KERSTIN PETER I ANNA SCHÄRF 
LES 3 DELÍCIES ------------------------------------------------
- 250 gr. Margarina (Flora) - 200 gr. Sucre
- 1 Cullerada sopera de sucre de vainilla (casolà)
- 4 Ous - 300 gr. Farina
- 10 gr. Llevat en pols - 2 cullerades de llet
- 2 llaunes de mandarines o 2 pomes amb sucre i canyella
(o 3 cullerades de xocolata a la tassa i 3 cullerades de llet)
- Margarina pel motlle
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Batre la margarina fins que estigui espumosa.
Afegir-hi el sucre. Seguir batent. Afegir-hi els ous un a un perquè així es barreja millor.
Afegir la farina amb el llevat i la llet. Batre una mica més fins que la massa quedi uniforme. 
Omplir els motlles amb les masses i col·locar el segon gust (mandarines o poma) amb 
sucre o canyella.
Per al de xocolata: Omplir els motlles fins la meitat i la resta de massa l’hi afegim les 4 o 5 
cullerades petites de xocolata i les 2 cullerades de llet.
Ho batem bé i ho afegim al motlle removent la massa una mica en forma circular.
Es posa al forn a 180º durant 20 / 25 minuts

FRANCESC XAVIER SANCHEZ PÉREZ

BOLES DE COCO------------------------------------------------
Per  25 o 30 boles de Coco
- 250 gr. Coco ratllat  - 250 gr. Sucre
- 2 Ous  - Garnatxa com acompanyament

En un bol es barreja el coco ratllat amb el sucre i afegir els ous batuts. Remenar bé i deixar-
ho reposar 10 minuts. Formar boles amb la massa amb una cullera o amb l’ajuda de la 
màniga pastissera sobre una làmina antiadherent o paper d’enfornar. 
Coure-les uns 6 o 8 minuts a 150ºC fins que estiguin daurades. Refredar i es serveixen 
acompanyades d’un gotet de garnatxa, mistela o moscatell.

IVAN I LAIA MULÀ

FLAM DE TORRÓ------------------------------------------------
- 2 barres de torró de Xixona - 1 l. Llet
- 400 ml. De nata - 150 gr. Sucre
- 2 sobres de Cuajada - Sucre líquid de caramel

Elaboració amb la Thermomix Posar el torró 4 minuts a velocitat 3.
Afegir la resta d’ingredients a 100 ºC durant deu minuts a velocitat 2. 
Posar el sucre líquid als motlles i tirar la preparació. 
Deixar reposar a la nevera.

GEMMA PRIETO I MARINA SEGARRA

PASTISSETS INDEPENDENTS------------------------------------------------
- Farina - Ous
- Mantega - Llevat
- Pela de llimona - xocolata
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CRINA MIHAELA CIOCAN

CARTAS DE AMOR------------------------------------------------
- 4 Ous  - 200 gr. Mantega
- 600 gr. Farina - 250 gr. Llet o Nata
- Sucre - 1 sobre de llevat en pols
- Nous picades  - Melmelada o fruita (maduixes)
- Vainilla en pols - Llimona

Es fa una barreja amb la mantega, la nata, sal, els quatre rovells d’ou, les dues cullerades 
de sucre i el sobre de llevat i es guarda a la nevera. 
S’estira la barreja que quedi fina, es talla i es col·loca en motllos de (magdalenes). 
Es fa una barreja amb les  150 gr. nous picades, la vainilla i la ratlladura de llimona. Es 
baten les clares a punt de neu i s’hi afegeix 150 gr. de sucre. S’unten els motllos amb una 
cullera petita de melmelada més dues cullerades petites de clares i es posa al forn 20 
minuts a 180ºC.
Per acabar posar sucre “glacé” per sobre.

EVA CLARET

PASTÍS DE FORMATGE------------------------------------------------
- 400 gr. de formatge Philadelphia - 6 fulles de gelatina
- 3 cullerades soperes de sucre - 2 cullerades de melmelada de taronja amarga
- 100 ml .de llet - 100 ml. Suc de taronja

Per la base
- 150 gr. de galetes Maria triturada - 100 gr. de mantega
- 1 cullerada de sucre

Barrejar els ingredients per la base. Aixafar-ho amb una forquilla fins que quedi una massa 
homogènia. Repartir la barreja en un motllo rodó, ha de quedar ben repartit i pla. Posar-ho 
al congelador una estona perquè agafi consistència.
Posar en remull les fulles de gelatina durant 7 minuts amb aigua. Batre amb les varilles 
(manualment) el formatge, la melmelada, el sucre i la llet. 
Colar la gelatina. Escalfar el suc de taronja i barrejar-lo amb la gelatina, no ha de bullir. 
Sense parar de remoure la barreja del formatge abocar-hi el suc amb la gelatina. Posar 
aquesta barreja sobre la base de galeta i tornar-ho a posar una estona al congelador.
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MERCÈ CASALS

PASTÍS DE GALETES A LA XOCOLATA------------------------------------------------
Per a 12 persones
- 36 galetes rectangulars - 1.5 l de llet
- 2 o 3 c Brandy

- Per la crema de xocolata
- 3 dl llet - 2 rovells
- 50 gr. sucre - 1 cullerada de Maizena
- 100 gr. xocolata amb llet - 25 gr. Mantega
- 120 gr. xocolata fondant - 1.5 dl. Nata liquida

Per decorar
- 150 gr. nata muntada - 2 c Ametlla picada

Prepareu la crema, posar la llet a bullir en un cassó. 
En un bol batre els rovells el sucre amb una cullera de fusta, afegir la Maicena i barrejar-ho 
bé. 
Afegir la llet bullint i remoure ràpidament per evitar que es formin grumolls. Passeu la ba-
rreja en una cassola, incorporar la xocolata ratllada i deixeu bullir durant 7 o 8 minuts fins 
que quedi espès però fluid. 
Retirar del foc, afegir-hi la mantega i remoure, escampem amb sucre per evitar que es 
formi una pel·lícula damunt i deixeu refredar completament. 
Prepareu la base- En un bol barrejar la llet i el brandy i banyar les galetes una a una durant 
uns segons. Posar-ne 12 en una plata i servir formant una capa posar-hi una capa de 
crema a sobre i cobrir amb una altre capa de galetes i anar fent capes fins acabar amb la 
tercera capa de galetes. 
En un cassó posar a escalfar la nata. Quan comenci a bullir retirar del foc i afegir-hi la 
xocolata fondant a trossos. 
Passat 5 minuts remoure fins que la barreja quedi ben homogènia amb una cullera de fus-
ta. Cobrir la tarta per sobre i els laterals afegir-hi les ametlles al voltant i posar a la nevera, 
decorar amb la nata muntada una vegada estigui la xocolata consistent

CLAUDIA DE LEON SALAZAR

CUPCAKES DE VAINILLA I
DE PASTANAGA DECORADES------------------------------------------------
Ingredients per 12 cupcakes de Pastanaga
- 140 gr. farina - 1 cullerada petita bicarbonat de soda
- 1 cullerada de canyella - 2 ous
- 115 gr. sucre - 120 ml oli d’oliva suau
- 150 gr. pastanagues - 140 gr. de poma
- 5 nous pelades i trossejades - 60 gr. de panses (sense llavors)
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Per la decoració
- 125 gr. formatge crema (tipus Philadelphia molt gras)
- 60 gr. de mantega a temperatura ambient
- 300 gr. de sucre “glacé”
- 1 cullerada de llet
- Ingredients per 12 cupcakes de Vainilla
- 115 gr. de mantega (sense sal a temperatura ambient)
- 220 gr. sucre blanc - 3 ous
- 200 gr. farina - 1 ½ cullerada de llevat Royal
- 120 ml. De llet semidesnatada - 1 cullerada d’extracte de vainilla

Pel Almívar
- 100 gr. sucre blanc
- 100 ml. Aigua
- 1 cullerada extracte de vainilla més la grana d’una baina.
- Per la decoració
- 250 gr. de mantega sense sal i temperatura ambient
- 325 gr. Icing sucre “glacé”
- 1 cullerada d’extracte de vainilla
- 2 o 3 cullerades de llet semidesnatada
-Cupcakes de Pastanaga

Escalfem el forn a 160ºC
Tamisem la farina amb la canyella i el bicarbonat de soda i ho reservem. Ratllem la pas-
tanaga i la poma en un bol. Reservem en un altre bol, batem els ous amb el sucre i l’oli i 
afegim la farina.
Amb ajuda de la espàtula hi incorporem la pastanaga i la poma ratllada, quan estigui ben 
barrejat hi posem les panses i les nous. Farcim el motllos de magdalena fins a ¾ de la seva 
capacitat. Ho posem al forn durant 20 o 22 minuts i fins que sigui cuit.
Per la decoració
Batem mantega amb el sucre “glacé” i la batedora i una cullerada de llet. Una vegada es-
tigui ben barrejat hi afegim el formatge gras en crema que ha d’estar ben fred. Batem uns 
minuts fins que estigui blanc i cremós.

Cupcakes de Vainilla
Escalfem el forn a 180 ºC ( a 160 si es amb ventilador)
Preparem una bandeja amb 12 motllos per magdalenes. Tamisem la farina amb el llevat en 
un bol i ho reservem. Es bat la mantega amb el sucre fins que quedi ben integrat. Afegim 
els ous un a un i afegim la llet barrejada amb l’extracte de vainilla i tornem a batre. Agre-
guem l’altre meitat de la farina i batem a velocitat baixa fins que quedi homogeni. Repartim 
aquesta barreja en els motllos de magdalenes i les omplim 2/3 parts. Coure uns 22 o 25 
minuts.
Mentre couen les magdalenes preparem un almívar en un cassó escalfant el sucre i l’aigua 
fins que bulli, ho retirem del foc i li afegim l’extracte de vainilla i les llavors de la baina i 
ho deixem a temperatura. Es retiren les cupcakes del forn i les punxem i les pintem amb 



30

l’almívar. Les deixem refredar. Tamisar el icing sugar i col·locar-lo en un bol juntament amb 
la mantega i l’extracte de vainilla i llet. Cobrim el bol i o batem a velocitat baixa durant un 
minut. Després augmentem la velocitat i ho batem 5 minuts més a velocitat mitja alta. El 
buttercream es tornarà casi blanc i la seva textura passarà a ser cremosa. Per tenyir-ho 
s’utilitzen colors en pasta.

HANS BAK

TARTALETES DE FIGA
AMB CREMA MUSCAT------------------------------------------------
- 400 gr. de sucre moreno  - 750 ml. Aigua
- 250 ml moscatell - 1 baina de vainilla
- 12 figues madures - 150 gr. de pasta de full
- 120 ml de moscatell extra (redueix a la meitat)
- 200 ml. De crema batuda - Sucre glace 

Per la pasta de full

- 500 gr. Farina - 200 ml. Aigua
- 2 cullerades petites de sal - 2 cullerades petites de vinagre de vi blanc
- 50 gr. Mantega - 400 gr. mantega ben freda

Fer bullir l’aigua i el sucre, el moscatell i la vainilla. 
Afegir-hi les figues i reduir l’escalfor. 
Coure durant 8 o 10 minuts, després es retira el xarop. El xarop ha de bullir fins que 
redueixi a la meitat. Reservar i escalfar abans de fer servir.

Preparar la pasta de full amb un gruix de 4 mm d’espessor. Tallar la pasta de forma rodo-
na una mica més grans que la circumferència de les figues. Refrigerar 30 minuts.

Doblar la reducció de moscatell en la crema batuda.

Escalfar el forn a 190 graus. Posar els discos de pasta de full sobre una bandeja per 
enfornar folrada i amb una forquilla punxar tota la base. 
Tallar la tija de les figues. 
Posar la part tallada de cares al pastís. Afegir-hi sucre “glacé” i posar-ho al forn durant 
uns 10 o 12 minuts fins que la pasta de full sigui una mica torrada. 
Per acabar servir cada tartaleta en un plat amb l’almívar i la crema.
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