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Gastronomia

Coca de Llavaneres

Ingredients de la massa:                                               
2 planxes de pasta de full
100 g de sucre
75 g d'ametlla en pols
100 g de clares d'ou
un grapat de pinyons i vainilla líquida

Ingredients de la crema pastissera: 
1 litre de llet                                                                 
4 rovells d'ou 
250 g de sucre
80 g de midó (o farina de blat de moro tipus Maizena)
colorant alimentari color ou (groc)
vainilla líquida o en pols, canyella  i                               
essència de llimona

Primer posarem 3/4 parts de la llet a bullir amb tot el

sucre. Posem a bullir 750ml. de llet amb el sucre. En un

bol a banda, hi posarem els rovells d'ou i la quarta part

de llet que ens queda, una culleradeta de canyella en

pols  o podeu afegir el canó de canyella a la llet que bull

i desprès retirar-lo. Si l'aconseguiu líquida millor, si no,

en pols. Després ho colarem i traurem bona part del gra

de canyella. Ara afegirem la vainilla. Amb un tap per mig

litre  de  llet  serà  suficient.  Podeu  utilitzar  qualsevol

colorant alimentari del mercat. Ho remenarem per veure

com queda  i  hi  afegirem el  colorant  fins  a  obtenir  el

color  que  més  us  agradi,  sense  passar-se.  Després  hi

afegim   la  Maizena  i  ho  remenarem  bé  fins  que  es

dilueixi. 

Remenarem  el  contingut  del  bol  i,  amb  l'ajut  d'un

colador, incorporem la barreja dins la llet bullent tenint

en compte que quan el midó està en repòs, s'enganxa al

cul del bol, per tant, abans d'incorporar el contingut a la

llet que bull l'haurem de tornar a remenar.  

Seguidament baixem el foc i netegem les cantonades de

l'olla per  evitar  que s'enganxi  el  midó i  se'ns cremi la

crema.  Poc a poc anirà quallant. Amb quantitats petites

la  cocció  és  pràcticament  instantània.  Només

necessitarem  3  o  4  minuts.  Quan  la  cullera  de  fusta

s'aguanti sola en mig de la crema, significarà que ja està

cuita. Aleshores la posarem dins un recipient de vidre i la

taparem amb paper  de  film que  toqui  directament  la

crema.  Quan  sigui  completament  freda,  ja  la  podrem

reservar a la nevera.

 A continuació estirarem les planxes de pasta de full per

a la mida de la vostra safata del  forn.  Una la podem

reservar  mig  plegada  mentre  estirem  l'altra  amb  una

mica de farina. Un cop tenim les planxes preparades i el

forn preescalfant-se a 200º graus prepararem el massapà.

Barrejarem  la  pols  d'ametlla  amb  75gr.  de  sucre   hi

afegirem unes gotes d'essència de llimona o bé ratllarem

una mica de pell i una mica de vainilla que pot ser en

pols  o  líquida  .  Hi  tirarem  50gr.  de  clares  d'ou  i  ho

barrejarem bé  fins  a  obtenir  una  mena  de  puré  però

cremós  Ara ja podem treure la crema pastissera de la

nevera i treballar-la una mica. L'escamparem a sobre de

la primera capa de pasta de full. Tot això, amb la planxa

de full col·locada ja en la safata per al forn,  procurant

no arribar  a les cantonades,  cal   deixar  un dit  a cada

banda per poder "segellar" totes dues capes de full.

Mullarem  les  cantonades  amb  aigua  perquè  la  pasta

quedi  totalment segellada i ben enganxada i amb l'ajuda

del corró li posarem la capa de sobre. Només ens queda

pessigar  les  cantonades  per  tal  d'evitar  que  surti  la

crema.  Aleshores escamparem aquest massapà per sobre

de la coca i agafarem els 50 g de clares que ens queden i

les muntarem, les escamparem per sobre del massapà.

Finalment, hi  posarem els pinyons i el sucre per sobre

ben escampats i ho enfornarem uns 20-25 minuts a 200º

graus.


