
                                                                                      

 

 

 

 

                                                                              ( Oleguer.)                                                                                  

 

 

INGREDIENTS: 

 1 Llesca  de pa  de pagès. 

 2 preses de xocolata.  

 Oli. 

 Un polsim de sal. 

 

PASSOS: 

1. Torrar la llesca de pa. 

2. Posar les preses de xocolata a sobre. 

3. Posar-ho al microones per desfer la xocolata. 

4. Treure-ho del microones i posar-hi un raig d’oli per sobre. 

5. Afegir un polsim de sal. 

                                         BON PROFIT! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     



                                                                                      

                                                                                                                                          

 

                                                                                 ( Aitor.) 

INGREDIENTS: 

 1 iogurt natural. 

 2 cullerades de melmelada de taronja.  

 1 polsim de canyella. 

 

PASSOS: 

1.  Buidar el iogurt en un bol. 

2. Barrejar-hi 2 cullerades de melmelada de taronja. 

3. Posar-hi un polsim de canyella per damunt. 

                                           Boníssim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                ( Izan) 

INGREDIENTS: 

 3 ous. 

 125 gr. d’oli. 

 un iogurt de llimona. 

 375 gr. de farina. 

 25 gr. de sucre.  

 1 sobre de llevat. 

 una mica de mantega. 

 una mica de sucre glacé. 

 

PASSOS: 

1. En un bol batre els ous i afegir el iogurt. 

2. Posar-hi el sucre, la farina, el llevat i l’oli. 

3. Remoure-ho tot amb molta cura amb un remolinador. 

4. Untar un motlle pel forn amb una mica de mantega. 

5. Abocar-hi tota la barreja i posar al forn. 

6. Deixar coure uns 30 minuts a 180 graus. 

7. Retirar del forn i deixar refredar. 

8. Desemmotllar  i posar en una safata. A sobre empolsina’l  

amb el sucre glacé. 

                                 Desitjo que us agradi!   

 



                                                                                      

 

                                                                                 (Ingrid) 

INGREDIENTS: 

 12 cullerades de farina. 

 ½ peça de mantega. 

 6 cullerades de sucre. 

 2 ous.  

 1 cullerada de llevat. 

 4 cullerades de perles de xocolata. 

 

PASSOS: 

1. Barrejar la mantega, sucre i 1 ou. 

2. Afegir les perles de xocolata, la farina i el llevat. 

3. Estendre la massa sobre la taula. 

4. Tallar les galetes amb un motlle. 

5. Posar-les en una safata del forn. 

6. Pintar les galetes amb l’ou batut. 

7. posar-les a coure al forn de 8 a 10 minuts. 

                        Us encantaran! 

 

 

 

 

 



                                                                                      

 

                                             

                                                           (Ainhoa) 

INGREDIENTS: 

 2 pomes Golden. 

 2 peres Confen.  

 2 Kiwis. 

 2 plàtans de Canàries. 

 6 taronges Navelina. 

 ½ kg. de maduixes. 

 4 cullerades soperes de sucre. 

 

PASSOS: 

1. Netejar les fruites amb aigua i que s’escorrin . 

2. Tallar totes les fruites a trossets petits. 

3. Posar-les en un bol i afegir el sucre.  

4. Deixar-ho reposar unes hores  a la nevera. 

                           Quin tou de vitamines! 

 

 

 

 

 



                                                                                      

 

 

                                                        (Alba) 

INGREDIENTS: 

 ½ l. de llet. 

 500 gr. de farina. 

 1/l. d’aigua. 

 2 ous. 

 sal.  

 mantega. 

 100 gr. de sucre. 

  

PASSOS: 

1. Batre els ous, la llet, l’aigua, el sucre i un pessic de sal. 

2. Afegir a poc a poc la farina i es deixa reposar. 

3. En una paella es posa una mica de mantega a foc mitjà. 

4. Abocar una mica de massa a la paella i quan es veu que 

deixa d’estar líquida se li dona la volta amb una 

espàtula. 

5. Quan la filloa és daurada es treu de la paella. 

6. Es pot farcir de melmelada de fruita, de xocolata 

desfeta... 

                                       Quina delícia! 

 

 



                                                                                      

 

                                                            (Joan P) 

INGREDIENTS: 

 1 llesca de pa de pagès. 

 2 cullerades de tomàquet triturat. 

 100 gr. de formatge ratllat. 

 1 llauna de tonyina. 

 3 talls de pernil dolç.  

 

PASSOS: 

1. Encendre el forn a 180 graus. 

2. Tallar el pernil dolç a trossets. 

3. Escampar el tomàquet sobre el pa. 

4. Posar el formatge ratllat sobre el tomàquet. 

5. Obrir la llauna de tonyina  i escórrer l’oli. 

6. Afegir la tonyina, el pernil a trossets i una mica més de  

formatge sobre la llesca de pa. 

7. Posar la llesca al mig del forn. 

8. Treure-la quan estigui al punt. 

                              BUON APPETITO! 

 

 

 

 



                                                                                      

 

                                                             (Marian) 

 

INGREDIENTS: 

 1 iogurt de llimona. 

 3 ous. 

 2 mesures del iogurt de farina. 

 2 mesures de iogurt de sucre.  

 1 mesura del iogurt d’oli 

 1 sobre de llevat. 

 

PASSOS: 

1. Barrejar els ous amb el sucre. 

2. Afegir el iogurt de llimona, l’oli, la farina i el llevat. 

3. Posar la massa en una safata del forn. 

4. Posar-ho al forn a 180 graus durant 30 minuts. 

                                                 Per llepar-se els dits! 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

 

 

 

 

                                                                 (Zaynab) 

INGREDIENTS: 

 2 l. de llet. 

 1 sobre de Flan de Vainilla 

 4 cullerades de sucre.  

 

PASSOS: 

1. Buidar la llet en una olleta. 

2. Afegir-hi el contingut del paquet de Flam. 

3. Posar-hi el sucre. 

4. Remenar sense parar i a foc lent. 

5. Quan comenci a espessir, posar-ho en motlles. 

6. Deixar-ho refredar i després posar-los a la nevera. 

ية                                           شه بة  ي  ط

 

 

 

 

 

  

https://www.indifferentlanguages.com/es/palabra/buen_provecho/%C3%A1rabe


                                                                                      

 

 

 

 

                                                                       (Celia) 

INGREDIENTS: 

 sucre. 

 cereals en pols  

 llevat 

 llet 

 llaminadures per decorar. 

 

PASSOS: 

1. Barrejar el sucre, els cereals en pols, el llevat i la llet fins 

a formar una massa. 

2. Tallar la massa amb motlles de diferents formes. 

3. Posar-les en una safata de forn. 

4. Decorar-ho amb les llaminadures. 

5. Posar la safata al forn durant 15 minuts. 

 

                                   

                                                                                                                            Guten Appetit! 

 

 

 

https://www.indifferentlanguages.com/es/palabra/buen_provecho/alem%C3%A1n
https://www.indifferentlanguages.com/es/palabra/buen_provecho/alem%C3%A1n


                                                                                      

                                                                          (Matylda ) 

INGREDIENTS: ( 2 -4 racions) 

 4 cullerades de farina de fajol, de civada o d’espelta 

integral. 

 2 cullerades de farina d’ametlla. 

 Llet vegetal. 

 Canyella al gust. 

 1 ou.  

 Oli d’oliva verge o de coco. 

PASSOS: 

1. Batre 1 ou en un bol. 

2. Afegir la farina integral i la farina d’ametlla (opcional) i la 

llet vegetal poc a poc mentre es va removent la massa. 

3. Afegir una cullerada de canyella a la massa. 

4. Remoure amb una cullera de fusta. La massa ha de quedar 

més aviat espessa; d’aquesta manera serà més fàcil fer-la i 

que no s’enganxi a la paella. Si és necessari, afegir més 

farina fins que quedi la textura adequada. 

5. Escalfar una paella al foc amb oli d’oliva o de coco. 

6. Quan l’oli estigui calent. afegir amb  una cullerada la 

massa. De seguida agafa forma de pancake. 

7. Quan la part de sota estigui feta ( en principi si hi ha oli, no 

s’enganxa) amb una espàtula girar la massa. 

8. Quan estigui daurada per les dues bandes, ja la podem 

retirar en un plat. 

9. Guarnir –les al gust.                           

                                                       smacznego 



                                                                                      

 

  

                                                                                                                             

                                                                     (Joan A.) 

INGREDIENTS: 

 4 Kiwis. 

 8 Maduixes. 

 1 Poma.  

  2 Peres. 

 1 gotim de raïm negre. 

 1 gotim de raïm blanc. 

 1 pot de nata montada. 

 1 bossa d’encenalls de  xocolata. 

PASSOS: 

1. Agafar un bol gros. 

2. Amb el ganivet pelem i tallem totes les fruites a trossets 

petits. 

3. Posar-ho tot dins el bol i remenar-ho 

4. Afegir la nata montada i els encenalls de xocolata. 

5. Ho deixem refredar a la nevera. 

 

                                             Bon Appetite! 
 

 

 

 

https://www.indifferentlanguages.com/es/palabra/buen_provecho/polaco
https://www.indifferentlanguages.com/es/palabra/buen_provecho/polaco
https://www.indifferentlanguages.com/es/palabra/buen_provecho/ingl%C3%A9s
https://www.indifferentlanguages.com/es/palabra/buen_provecho/ingl%C3%A9s


                                                                                      

 

 

                                                                           ( DAVID.) 

INGREDIENTS: 

 2 sobres de pols de gelatina. 

 1 litre d’aigua. 

 

UTENSILIS: 

 1 pot.  

 1 cullera. 

 1 batedora de ma. 

 motlles de formes diferents. 

 

PASSOS: 

1.  Posar  ½ litre d’aigua al foc en un pot fins que bulli. 

2. Desfer la pols de gelatina remenant bé fins que no quedio 

pols. 

3. Afegir ½ litre d’aigua freda i remenar. 

4.  Posar el líquid en els diversos motlles. 

5. Deixar refredar a la nevera fins que qualli. 

                                   BON PROFIT! 

 

                                                                         

 



                                                                                      

 

                                                                                   (JUDITH) 

INGREDIENTS: 

 500 g. de farina de força. 

 100 g. de sucre 

 1 ou. 

 80 g. de llevat fresc. 

 100 g. de mantega. 

 8 g de sal. 

 190 ml. de llet 

 La ratlladura de mitja llimona i de mitja  taronja. 

 Unes gotetes d’aigua d’azahar o cointreau. 

 Una figureta de rei i una fava. 

 Fruita confitada i sucre glacé. 

PASSOS: 

1. Escalfar lleugerament la llet i, en un bol hi desfem el llevat. 

2. Afegir i anar amassant: farina, l’ou, sucre, sal, mantega, les 

ratlladures i l’aigua d’azahar.  Treballar bé la massa fins que 

es desenganxa de les parets del bol. 

3. Tapar el bol amb un drap humit i deixar-ho reposar ½ hora. 

4. Estirar la massa i posar la figureta i la fava. 

5. Es cargola i es dona forma al tortell. 

6. Es posa al forn prèviament escalfat a 200 graus durant 2’30 

hores. 

7. Es decora amb fruita confitada i una mica de sucre glacé. 



                                                                                      

 

                                                                          ( Queralt) 

INGREDIENTS: 

  1 bol o un got 

 1 batedora 

 fruita variada. 

 

PASSOS: 

 Pelar les fruites i fer-les a trossets petits. 

 Posar la fruita tallada dins de la batedora i engegar-la 

 Omplir el got o gerra del suc que s’obté. 

 

                          Segur que no podràs resistir-te! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

 

                                                                              ( Núria) 

 

INGREDIENTS: 

 Pasta de full. 

 xocolata ( Nocilla o de tauleta)  

 Aigua 

 Sucre 

 

PASSOS: 

1.  Estendre la pasta sobre una taula i aplanar-la amb un rodet. 

2. Tallar la pasta en forma de triangle. 

3. Posar xocolata  sobre els triangles i cargolar-los 

4. Posar al forn durant 15 minuts. 

                                                           Irresistibles! 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 


