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Gastronomia 

Tiramisú

Ingredients:
✔ mig litre de nata per muntar

✔ 3 clares d'ou

✔ 1 got de sucre

✔ 2 terrines de formatge mascarpone

✔ pa de pessic

✔ cafè

✔ cacau

Com es fa?

✔ Primer pas:

S'agafa un bol gros i s'hi posa el mig litre de nata i 
es bat amb la batedora  estigui muntada.

✔ Segon pas:

S'agafa un altre bol i s'hi  posen les 3 clares d'ou i 
també es baten amb la batedora  fins que siguin a 
punt de neu 

✔ Tercer pas:

S'afegeix  el  got  de  sucre  al  bol  de  les  clares 
muntades i es remena fins que el sucre es barregi 
bé amb las clares.

✔ Quart pas:

S'afegeixen  les  dues  terrines  de  formatge 
mascarpone a la barreja  de les clares amb el sucre 
i es barreja  tot fins que el formatge es desfaci del 
tot.

✔ Cinquè pas:

S'ajunten les barreges de les clares, el sucre i  el 
formatge al bol de la nata ja muntada i es remena 
tot fins aconseguir una mescla homogènia. 

✔ Sisè pas:

Es prepara  cafè.

Preparació:

Quan  tinguem  el  cafè  i  la   barreja  de  tots  els 
productes ja podem començar el tiramisú.

Primer es posa el pa de pessic en una safata tot 
cobrint la base. 

Després mullem el pa de pessic amb el cafè.

A sobre s'hi  posa la barreja que hem fet amb la 
nata, les clares d'ou i  el formatge. Hi podem fer 
tantes capes com es vulgui.

Al  final,  hi  posem el cacau per sobre  i  es  deixa 
quallar a la nevera.

Atenció cal servir-lo fred!.

Altres variacions en la recepta:

Al  cafè  s'hi  pot  posar  una  mica  de  licor 
d'ametlles.

Un  altre  suggeriment  és  posar  una  mica  de 
xocolata desfeta al pa de pessic.

I  finalment, també s'hi  pot  afegir  una mica de 
canyella a la barreja.


