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Gastronomia

Pastís de xocolata  
Ingredients:

✔  250 g de xocolata de cobertura

✔  2 gots de llet 

✔  250 g de sucre

✔  125 g de mantega

✔  125 g de farina

✔  6 iemes i 8 clares

✔  mantega i farina per untar al motllo

✔ 125 g de xocolata glacejada

Preparació:
✔ A una cassola es posa la llet amb el sucre, 

la mantega i la xocolata. 

✔ S'escalfa  suaument  i  es  va  removent  fins 
que els ingredients es fonen i es barregen 
bé.

✔ Es posen les iemes sense parar de remoure 
i a continuació la farina, tenint cura de que 
quedi ben barrejat.

✔ Es retira del foc i es deixa reposar la massa 
fins que es refredi.

✔ Mentre es munten les clares a punt de neu.

✔ S'afegeixen aquestes clares a la resta i es 
barreja tot  amb molt de compte.

✔ Es  col·loca  la  massa  en  un  motllo  untat 
amb mantega i empolvorat amb farina. 

✔ Tot plegat es forneja a 175 graus durant 30 
o 40 minuts. 

✔ En acabar es deixa refredar, es  desmotlla i 
es  banya  el  pastis  amb  la  xocolata 
glacejada.

Gelat de fruits secs
Ingredients
✔ 4 ous
✔ 200 gr. de nata liquida (per muntar)
✔ 200 gr. de fruits secs barrejats (torrats i pelats) 
avellanes, ametlles, panses, pinyons, nous...
✔ 25 cc de moscatell
✔ 3 gr. de gelatina en pols
✔ 50 gr. de sucre llustre
✔ 40 gr. de sucre invertit

Elaboració

Muntar  les  clares i  quan siguin  a  punt  de neu, 
afegir  25  gr.  de  sucre.  Acabar  de  muntar  i 
reservar.

Batre els 4 rovells amb 25 gr. de sucre, afegir la 
barreja dels fruits secs trinxats i el moscatell, on 

prèviament  haurem  escalfat  lleugerament,  per 
desfer, la gelatina en pols. Reservar.

Muntar la nata líquida (ben freda). Reservar.

Barrejar la nata muntada, la barreja dels rovells, 
les clares muntades i el sucre invertit, amb cura, 
fins que quedi tot ben lligat.

Omplir  motlles  individuals,  copes  o  un  motlle 
gran. S'ha de posar al congelador 20 minuts.
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