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GALETES FREGIDES  

DE L’ANGELA: 

INGREDIETS: 

1. ½ litre de llet 

2. 800gr. De Galetes tipus Maria 

3. 2 sobres de natilles 

4. 3 ous 

5. 250 gr de sucre 

6. Canyella en pols 

7. ½ litre d’oli de gira-sol. 

PREPARACIÓ: 

Del mig litre de llet, separem un got i la resta de la llet la posem a foc mig a escalfar i hi afegim 4 cullerades de sopa 

dels 250gr de sucre.  

Hi aboquem els dos sobres de natilles al got de llet que hem separat, remenem bé per a que alhora de barrejar amb 

la llet bullit no surtin grumolls.  

Quan tenim la llet bullint baixem el foc i barregem el contingut del got remenant sense parar amb una cullera de 

fusta fins a obtenir una textura densa i separem del foc i deixem refredar mentre preparem les galetes.  

Obrim les galetes i estenem al marbre de la nostra cuina així serà més fàcil i ràpid de preparar. Fem unes 4 o 6 

columnes de 10 galetes i si ja tenim la natilla més be temperades ens posen en marxa a preparar. Amb una cullera 

agafem la barreja i la posem en una base de galeta i amb la mateixa muntem una altre base sobre per tancar així fins 

tenir-les totes llestes.  

Agafem la canella en pols i posem dues culleradetes de cafè i barregem en el sucre, remenem bé. 

Ara batem els 3 ous i posem en una paella oli a escalfar a foc mig. Un cop tenim tot a punt anem agafant les galetes, 

passem per l’ou i l’anem tirant a la paella. És volta i volta, no deixar molta estona sinó se’ns crema, així fem fins que 

tinguem totes fregides. 

 Ja està tot a punt! Per últim, passar les galetes que hem fregit pel sucre i la canyella arrebossar bé i deixar refredar i 

ja estan llestes.... A menjar! 
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GALETES COOKIES DE LA FIRDAOUS 

INGREDIENTS/ ESTRIS DE CUINA: 

1. Un got/bol gran  

2. Dos ous 

3. Dues culleradetes de sucre 

4. Dues culleradetes de mantega 

5. Culleradetes de xips de xocolata 

6. Un sobre de “levadura Royal”  

7. Dos gots de farina 

PREPARACIÓ: 

Primer engegar el forn a 150ºC. 

Segon, agafes el got/bol gran i hi avoques els ous, el sucre i la farina. Remenes i afegeixes la mantega desfeta. A 

continuació afegeixen les xips de xocolata i el sobre de llevat en pols. Remenes i  hi poses la massa a culleradetes en 

una safata fent com si fossin muntanyetes, deixant espai entre elles, perquè la massa al forn creixerà! 

Per saber quan estan fetes, has d’anar punxant amb una forquilla. Si aquesta surt neta, vol dir que les galetes ja 

estan llestes! 

Bon profit! 

 

 

TALLARINS AMB GAMBES I POLLASTRE DE LA NEREA: 

INGREDIENTS: 

1. 500gr. De tallarins 

2. 200gr. De pit de pollastre 

3. 200gr. De gambes 

4. Dues culleradetes d’oli d’oliva 

5. Mig pebrot verd o vermell. 

6. Una ceba 

7. Salsa de soja 

8. Sal 

PREPARACIÓ: 

Primer sofregir la ceba i el pebrot amb oli d’oliva.  

Quan estiguin dauradets, afegim el pollastre i després les gambes. Hi afegim una mica de sal i salsa de soja al gust.  

En una cassola posem aigua a bullir i sal. Afegim els tallarins.  

Quan estiguin bullits els escorrem i hi afegim la primera preparació (gambes, pollastre, pebrot...)  

Que vagi de gust! 
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DOLÇ DE XOCOLATA AMB AMETLLES DEL RAYAN: 

INGREDIENTS: 

1. 500GR. D’ametlles 

2. 250gr. De sucre 

3. Una culleradeta de suc de taronja 

4. 500gr. De xocolata 

5. Dues cullerades d’oli 

6. Boletes dolces de decoració.  

PREPARACIÓ: 

Primer bullim les ametlles per treure’ls-hi la pell. 

A continuació batem les ametlles amb el sucre i el suc de taronja.  

Ens quedarà una massa la qual l’hem d’aixafar amb un drap de cuina i tallar-la en quadradets.  

Seguidament desfem la xocolata al bany maria.  

Banyem els quadradets en la xocolata desfeta i els deixem refredar en un plat. 

Es pot decorar amb boletes dolces per sobre. 

A gaudir! 

REMENAT D’OUS DEL TAOUFIK: 

INGREDIENTS: 

1. Ous 

2. Oli 

3. Sal  

PREPARACIÓ: 

Primer encenem el foc. Posem una paella amb una mica d’oli. Hi afegim els ous amb una mica de sal. Anem 

remenant els ous fins a que estiguin ben fets.  

Bon profit amics! 

ALTRES INFORMACIONS: 

Per a preparar aquest plat es triga uns 5 minuts. 

Hi pots afegir alguna verdura, formatge o el que et vingui de gust! 
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PANCAKES DE LA YASMINE: 

INGREDIENTS:  

1. Cinc cullerades de farina 

2. 1 cullereta de llevat. 

3. Una cullera d’oli d’oliva o de mantega desfeta. 

4. 1 ou un got de llet. 

5. Una cullera de sucre  

6. Una mica de sal 

7. Sucre de vainilla. 

PREPARACIÓ: 

Per començar agafem un bol i hi posem tots els ingredients: la farina, el llevat, l’oli, l’ou, el sucre, la sal, el sucre de 

vainilla i la llet. 

Barregem tots els ingredients amb la batedora. Ho deixem reposar durant cinc minuts.  

A continuació escalfem la paella i amb un cullerot agafem la massa i la posem a la paella. Ho deixem que es cuini. 

Sabrem que li podem fer el tomb al pancake quan comencin a sortir bombolles a la massa. Anem fent fins acabar 

amb tota la massa preparada. 

Deliciós!  

 


