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    Gastronomia      

Coca de iogurt
En temps de crisi,  ja ho diuen, allà d'on les famílies 
poden retallar despeses és  a la compra. Aquest mes 
us ajudarem des de la nostra revista a combatre la 
crisi. Us ensenyem una recepta molt fàcil de preparar 
que només ens costarà una estoneta i que ens farà 
llepar els dits.

La  coca  de  iogurt  surt  molt  bona  i  ens  calen  pocs 
ingredients,  dels  que  sovint  tenim  a   casa...  i  així 
podeu fer un bon berenar per tota la família.

L'anomenen  coca  de  iogurt  perquè  el  iogurt  és  un 
ingredient bàsic per a fer aquest pa de pessic. També 
perquè l'envàs del iogurt ens servirà com a mida per a 
l'elaboració de tota la recepta. D'aquesta manera no 
haurem d'embrutar molts recipients.

Material necessari:

-Bol

-Batedora

-Motlle pel forn

Ingredients:

-Un iogurt de llimona

-Una mida de sucre

-Dos ous

-Dues mides de farina

-Mitja mida d'oli

-Un sobre de llevat (els venen preparats)

-Una mica de mantega pel motlle

Elaboració:

-Preescalfem el forn a 200ºC.

-Untem el motlle amb mantega perquè quan traiem la 
coca del forn es desmotlli amb facilitat.

-Preparem els ingredients. 

-Els  posem  en  un  bol  i  els  batem  amb  força,  així 
entrarà aire a la massa i pujarà més.

-Aboquem la massa al motlle i la posem al forn durant 
uns 15 o 20 minuts.

-Ho traiem del forn quan la coca sigui ben daurada per 
sobre.

-Seguidament,la deixem refredar i la desmotllem.

-La  podem presentar  en  una  safata  ben  bonica 
acompanyada de  xocolata.

Consells:
✔ Podem farcir la coca d'allò que ens vingui 

de gust, xocolata, poma, nous, panses..., 
però  no  la  podem farcir  massa  perquè 
sinó no deixarem que pugi al forn i agafi 
volum.

✔ És una recepta molt senzilla que es pot 
fer amb nens petits.

✔ Amb  pocs  ingredients  i  una  estona,ja 
està preparada  i  n'hi  haurà per  tota la 
família.

✔ Per saber si la coca està feta, no obriu el 
forn contínuament, la coca s'enfonsaria i 
no tornaria a pujar; comproveu amb un 
petit punxó si ja està cuita. Si el punxó 
surt net ja la tenim acabada, però si surt 
tacat de massa vol dir que encara li falta 
una estoneta.


