
 
 

Brownie amb coulis de maduixa 
 

Persones :    8 persones 

Temps :       40 minuts 

 

                                                   

                                                 Ingredients 

250 g mantega 
175 g xocolata negra 

300 g sucre 
125 g farina 

100 g nous trocejades 
3 ous 

250 g maduixes 
150 g sucre 
100 g aigua 

½ suc de llimona 
 

Així ho prepares 

Per fer el brownie, cal picar les nous amb ganivet, fondre la mantega i 
la xocolata al microones amb molt de compte de no cremar la 
xocolata, i barrejar la resta d’ingredients. 
Posem la massa en recipients i fornejem al forn durant 5 min. 
Deixem refredar lleugerament 
DECORACIÓ, Salsa coulis, es fa amb el sucre i l’aigua un xarop, 
s’afegeix la fruita fresca, es remena 30 segons i triturem. Es cola, per 
eliminar llavors i es deixa refredar. 
 
 

                                       El que necessites 

Bol vidre / Cassó / Motlle de silicona / Llengua de silicona / Puntilla 

Safata de forn / Paletina / Batedor / Colador 

 

 



 
 

Crema Catalana 
 

Persones :    8 persones 

Temps :       40 minuts 

 

                                                   

                                                 Ingredients 

1 litre de llet 
200 g sucre 

45 g maicena 
6 rovells ou (100 g rovell pasteuritzat) 

Canyella rama i pell de llimona per aromatitzar 
400 g sucre per cremar final 

1 full de pasta filo 
Canyella pols 
75 g mantega 

75 g sucre moreno 

Així ho prepares 

Infusionar  llet (posem a bullir amb canyella rama desmicolada i pell llimona 
sense la part blanca, amarga). Quan trenca el bull es deixa tapat durant 10 
min. 
A part, barregem els rovells amb el sucre i la maizena 
Colem la llet infusionada a sobre de la barreja de rovells, posem al foc, 
sense deixar de remenar fins quasi el moment de trencar el bull. 
Retirem i ho col.loquem  amb  cassoles de fang, deixem refredar en nevera 
Al moment de servir, la cremem amb sucre 
 
DECORACIÓ, una branca de canyella. Un full de pasta filo, s’unta amb 
mantega fosa i s’espolvoreja de canyella pols i sucre moreno, es plega, de 
tal manera que quedin dos fulls de pasta filo,  tallem rectangles de tamany 
d’un billet de 5€ i embolcallem. 
Fornejem a 170 Cº durant 7 min i deixem refredar. 

 

                                       El que necessites 

 Cassoletes per servir / Cassó /  Bol /  Pinzell de silicona / Pelador / Puntilla 
Paper de forn / Safata de forn / Colador / Batedor / Paletina / Soplet o planxa 

 



 
 

Galetes de mel i canyella 
 

Persones :    9 persones 

Temps :       40 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

200 g de mantega 
500 g de farina 

1 cullerada de llevat 
100 ml de llet 

170 g de sucre moreno 
2 culleradetes de canyella 

150 g de mel 

 
Així ho prepares 

Bat la mantega amb el sucre, la mel, la llet i la canyella fins que quedi 
ben lligada. 
Afegeix la farina barrejada amb el llevat i pasta la preparació amb les 
mans fins  a obtenir una massa homogènia.  
Embolica-la en film transparent i deixa 

 
 
 

                                       El que necessites 

 170 g de sucre moreno 
2 culleradetes de canyella 

150 g de mel 

 

 

 



 
 

Lioneses amb xocolata 
 

Persones :    8 persones 

Temps :       40 minuts 

 

                                                   

                                                 Ingredients 

100 g de mantega 
150 g de aigua 

150 g farina 
2g sal 
4 ous 

 
500 g nata 
75 g sucre 

 
150 g llet 

25 g sucre 
175 xocolata 

 

Així ho prepares 

Posem la mantega i l’aigua al foc, amb la sal i el sucre, quan trenca el 
bull, baixem el foc i afegim la farina remenant enèrgicament fins que 
quedi una massa fina i homogènia 
Retirem de foc i afegim els ous d’un en un. Un cop la massa 
homogènia, amb una màniga pastissera fem boletes a sobre d’un 
paper de forn i fornejem a 180 Cº. Un cop refredades farcim amb nata 
muntada. 
DECORACIÓ, Salsa de xocolata, es bull la llet amb el sucre i afegim 
la xocolata fora del foc. Reservem. 

 

                                       El que necessites 

 cassó / bol / manega pastissera / boquilla / paper de forn /  
Safata de forn / paletina / muntadora 

 



 
 

Pastis de poma amb toffe 
 

Persones :    8 persones 

Temps :       40 minuts 

 

                                                   

                                                 Ingredients 

500 g mantega 
300 g sucre glas 

4 ous 
4 g sal 

1 kg farina 
4 unitats de poma golden 

100g sucre 
2 ous 

100 g sucre 
25 g aigua 

10 g mantega 
75 nata 

Així ho prepares 

Fem la massa SABLEAUX. Empomem la mantega i afegim el sucre, la 
sal la farina i els 4 ous i ho barregem be. 
Fem porcions de 100 g i estirem en forma rodona, un serà la base i 
l’altre la tapa. 
Pelem les pomes, les tallem per la meitat, traiem el cor i fem 6 daus 
de cada meitat. 
Posar els daus sobre de la base de pasta, espolvorejar sucre ( millor, 
farem un caramel clar i banyarem la poma amb el caramel) 
Tancarem amb la massa. 
Pintem amb ou batut i al forn a 170 Cº durant uns 20 min. 
DECORACIÓ, Salsa toffe, ( caramel amb el sucre i l’aigua, quan ja 
esta torrat, afegir nata i mantega. 

                                       El que necessites 

 Un cassó/ Un currò / puntilla / pelador / bol / paper de forn / Safata de forn 
Paletina / pinzell / batidor   

 


