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Gastronomia

El tronc de Nadal

Les postres que mengem a l'àpat de Nadal són els
tradicionals  torrons,  les  neules,  massapans  i
polvorons,  etc.  En  alguns  països  europeus  com
França, Bèlgica...- i també al Quebec, al Liban a
Vietnam...  el  postre  tradicional  és  el  Tronc  de
Nadal  o  Bûche  de  Noël.  Aquesta  tradició  també
l'han adoptada els nostres pastissers i ha esdevingut
una altra opció de posrtre nadalenc.

Tronc de nadal:

Ingredients:

Per al pa de pessic: 4 ous (L), 100 grams de sucre,
100  grams  de  farina,  20  grams  de  cacau pur en
pols, una mica de sal.

Per  al  almívar:  60  grams  d'aigua,  50  grams  de
sucre, 20 grams de rom.

Per al farciment: 400 grams de nata per muntar,
200 grams de xocolata per fondre .

Per a  la  cobertura: 200  grams de xocolata negra
per fondre , 100 grams de xocolata amb llet per
fondre , 75 grams de mantega , 10 grams de rom,
30 grams de llet evaporada ( o crema de llet ).

Elaboració:
- En primer lloc s'elabora el pa de pessic . Recorda
tenir  els  ous  a  temperatura  ambient  per  tal
d'afavorir el batut i preescalfa el forn a 180ºC amb
calor adalt i abaix.

-Posa els ous en un bol i munta'ls amb les varetes
elèctriques, fins que doblin el seu volum. Afegeix-
hi  el  sucre,  una  mica  de  sal  i  torna  a  batre.
Incorpora-hi la farina i el cacau tamisats mentre  es
continua batent amb les varetes amb cura,  també
es pot fer o amb una espàtula.

-Mentrestant  es  prepara  l'almívar.  Amb  tots  els
ingredients  en  un  cassó  i  es  fa  bullir  durant  un
minut i s'apaga el foc i es deixa refredar.
-  Prepara  el  farciment,  fon  la  xocolata  al  bany
Maria o al microones, posant-trossejat i reservant
menys d'una tercera part, en temps de 30 segons i
movent  cada  vegada  perquè  no  es  cremi.  Quan
gairebé  s'hagi  fos  al  complet  al  microones,
incorpora  la  xocolata  reservat  i  barreja  amb
l'espàtula fins que la calor de la xocolata calenta el
funda també. Quedarà brillant  i  haurà  baixat  de
temperatura.
- Munta la nata fins que sigui  ben ferma, llavors
aboca'n  les  2/3  sobre  la  xocolata  i  barreja
enèrgicament  perquè  s'integri  bé,  incorpora-hi  la
resta  de  nata  i  torna-ho  a  barrejar.  Cobreix  el
recipient amb film transparent i deixa-ho reposar a
la nevera una mitja hora.
- Passat aquest temps, estén el pa de pessic a la
taula  de  treball,  s'emborratxa  amb  l'almívar  de
rom,  ho  pots  fer  amb  un  pinzell  de  cuina.  A
continuació s'estén el farcit deixant un marge a les
vores,  que  ja  s'ompliran  en  enrotllar  el  pa  de
pessic. Un cop farcit  i  enrotllat, s'embolica en el
paper vegetal i es deixa reposar a la nevera.
- Prepara la cobertura, pots fer-ho al microones o
al  bany  Maria,  posant  la  xocolata  trossejada,  la
mantega tallada a daus, i afegint-hi el rom i la llet
evaporada. Igual que per fondre només la xocolata,
si ho fas al microones fes-ho en temps de 30 segons
i sense fondre la xocolata al complet al microones.
Quan  s'hagin  fos  i  integrat  tots  els  ingredients,
obtindràs  una  crema  lleugera  i  brillant.  Has
estendre-la sobre el tronc abans que es refredi.
- Per donar forma al tronc nadalenc, primer talla
els  dos  extrems  del  braç  farcit  perquè  quedin
rectes, després talla un trosset de braç realitzant
un tall  oblic,  serà  el  que es  col·loqui  al  lateral.
Col·loca  el  pa  de  pessic  farcit  a  la  safata  de
presentació  coberta  amb  paper  vegetal  o  paper
d'alumini  tallat  en dues porcions,  cobrint  els  dos
laterals (el centre on s'hi posa el tronc, no) perquè
no es taqui al cobrir-lo.
Uneix  la  'ramificació'  al  tronc  amb  una  mica  de
cobertura, i  continua cobrint el  tronc amb ajuda
d'una espàtula de pastisseria. No cal que quedi molt
llis,  ja  que la  idea és imitar  l'escorça d'un tronc
d'arbre.  Deixa  refredar  i  assecar  en  un  ambient
fresc, la  ganache  o cobertura s'endurirà una mica,
però seguirà resultant cremosa. Se n'hi pot posar
tanta com es vulgui per cobrir el tronc.

                                                                             


