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Gastronomia

 Què són els melindros?
Els melindros són un dels dolços més comuns en els 
nostres esmorzars. Són ideals per sucar al cafè amb 
llet, en xocolata, o en un suc de taronja. 

Són els melindros una de les receptes bàsiques de 
la  pastisseria  industrial  i  artesana  i  un  dels 
productes  que  no  poden  de  faltar  en  qualsevol 
pastisseria o fleca. 

Ingredients
➢ 18 ous sencers

➢ 12 rovells d'ou

➢ 800 gr de sucre

➢ 1 litre de clares d'ou

➢ 400 gr de sucre

➢ una culleradeta de cremor tàrtar

➢ 1.250 gr de farina 

➢ 500 gr de farina de blat de moresc, tipus 
Maizena (tamisada) 

Com és fan?
En una batedora elèctrica posarem els ous sencers 
juntament amb els rovells i el sucre. Muntarem fins 
a blanquejar, és a dir fins triplicar el volum i fins 
que el color sigui el més blanc possible. 

A banda muntarem a punt de neu, les clares d'ou 
amb el sucre. Afegirem una mica de cremor tàrtar. 
Reservarem aquestes clares muntades. 

Afegirem la matèria farinosa, és a dir la Maizena i 
la  farina  un  cop  muntats  els  ous  amb  el  sucre. 
Barrejarem aquesta farina de dalt a baix amb molta 
cura perquè la massa no faci grumolls. 

Tot seguit afegirem les clares muntades a punt de 
neu per acabar la massa. Barrejarem igualment, les 
clares de dalt a baix amb molta cura perquè no es 
baixin i la massa perdi esponjositat. 

Tallarem làmines de paper sulfuritzat de 23 cm de 
llarg i 5 d'ample.

Farem  els  melindros  mitjançant  una  mànega 
pastissera  de  boca  grossa  llisa.  Espolsarem  amb 
sucre llustre o glas al seu damunt. 

Enfornarem aquests  melindros  amb el  forn a  250 
graus. 

Si  el  forn  és  elèctric,  un  cop  introduïts  els 
melindros dintre l' apagarem, ja que amb el propi 
calor  acumulat  per  aquest  s'arriben  a  coure  els 
melindros. 

En el cas de que treballem amb forn de gas courem 
a  una  temperatura  de  180  graus,  sempre  sense 
apagar-lo.  El temps de cocció aproximat és de 8 
minuts. 

En ser  aquesta una massa  tova,  és recomanable 
consumir  aquest  dolç  el  mateix  dia  de  la  seva 
elaboració,  ja  que  ràpidament  s'asseca  i  perd, 
evidentment, la seva qualitat.  

Per  Sant  Josep  és  típic  menjar  crema  amb 
melindros.


