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Recepta d’ Enric B. C. 
 

RECEPTA PASTIS DE GALETA: 
 
Ingredients: 
Un paquet de galetes, 2l de llet, 5 ous, 1 llimona, ½ got de sucre, 1 pot de caramel, 
1 sobre de flam potax I una branca de canyella. 

 
 
 
Pressupost total: 2’160727€ per una persona 
Pressupost total: 9’07€ per a quatre persones  
 
 

PASSOS: 
1) Pas: Pelar una llimona I posar-la en un plat juntament amb la branca de canyella. 
 
2) Pas en una cassola hi posarem 1l de llet la pell de la llimona I la branca de canyella. 
 
3)Pas: després posarem 1⁄2 got de sucre amb la llet la pell de llimona I la canyella. 
 
4)Pas: Prepararem 1 tasa de llet I 5 ous, 2 amb clara I 3 sense clara. 
 
5)Pas: En el bol on teniem la llet I els ous posarem un sobre de flan potax I ho mesclarem 
un bon rato. 
 
6)Pas: En una bandeja posarem tot el pot de caramel. 
 
7)Pas: Quan hagin passat uns 5 min remanarem bé la casola on teniem la sucre, la llet, la 
pell de llimona I la canyella, posarem el foc a 7ºC 
 

2 



8) Pas: En la bandeja on teniem el caramel posarem un pis de galeta. Quan fem el pis de 
galeta veurem que en el cantó ens sobrarà una mica de lloc buit doncs lo que tenim que fer 
és partir la galeta per la meitat. 
 
9)Pas: Retirarem le llimona I la canyella de la cassola on hi havien la llet i la sucre. 
 
10)Pas: En el bol on hi teniem la sucre I la llet, hi posarem l’altre bol on hi teniem els 5 
ous I la tasa de llet. 
 
11)Pas: posarem el foc a 9ºC I remenarem la cassola on teniem els 5 ous la llet, el flam 
potax I la sucre Durant 10 min aproximadament fins que és fasi una crema de flam. 
 
12)Pas: Quan hagin pasat els 10 min deixarem reposar la crema de flam uns 5 min 
aproximadament. 
 
13)Pas: posarem la crema de flam sobre el pis de caramel I galeta. 
 
14)Pas: Posarem una altre pis de galeta a sobre el flam 
 
15)Pas: Posarem tota la crema de flam que ens hagi sobrat per fer una altre pis de flam. 
 
16)Pas: I finalment posarem una altre pis de galeta de manera que ens quedi mes o menys 
així, desprès l’haurem de posar unes hores a la nevera perquè es refredi. I ja haurem 
acabat el pastis de galeta. 

 
 
BON PROFIT!!! 
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Recepta de Gadiel C. G. 
PASTÍS DE NÚVOL 

 
Ingredients (1 persona):  
1-32g philadelphia preu: 200g=1,74 
2-18ml llet preu: 1l=0,58€ 
3-15g sucre preu: 1kg= 0,78€ 
4-8g mantega preu: 1kg= 12,36€ 
5-8g farina preu: 1kg=0,40€ 
6-8g margarina preu: 1kg=1,60€ 
7-1 rovell d’ou preu: 12ous= 1,45€ 
7-1 clara 
sal 
llimona o vainilla 
 
Primer barrejar la philadelphia amb la llet, un cop barrejat afegeixes la mantega i 
tornes a barrejar i o deixes a temps ambient afegir els rovells i batre, després afegir 
la mantega i la farina i tornes a batre. A part muntar les clares i després afegirles a 
la barreja. Finalment o poses al forn a 150ºC durant 75 minuts. 
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Recepta de Martina C. S. 

Brownie 

Ingredients: 
 
200 g de xocolata negra 
110 g de mantega 
4 ous 
120 g de sucre 
1 culleradeta d'essència de vainilla (5 g) 
85 g de farina 
10 g de llevat químic en pols 
 
 
Procediment:  

1-  En un bol posem la xocolata i la mantega. Ho fiquem al microones perquè 

es vagi fonent. Una vegada fos ho ho barregem molt bé. 

2-  Posem els ous, la farina, el llevat i el sucre en un bol i remenem. 

4.- Afegim la xocolata que hem fos juntament amb la mantega i el toc de 

vainilla. Continuem barrejant. 

5- En un recipient de forn o motlle posem una mica de mantega i farina 

perquè no se'ns enganxi el brownie. 

6- Incorporem la barreja i introduïm al forn durant 30-35 minuts a 180ºc. 

7- LLest per menjar-te’l com més et vingui de gust! 

 

Pressupost: 
 
1 Persona =                                                              10 persones = 
 
Farina                              0,01€                                       0,01·10 =  0,10€ 
Xocolata                          0,20€                                      0,20 ·10 =  2,00€   
Mantega                          0,10€                                      0,10 ·10 =  1,00€   
ous                                   0,24€                                      0,24 ·10 =  2,40€   
Sucre                                0,01€                                      0,01·10 =  0,10€   
Essència de vainilla       0,25€                                     0,25 ·10 =  2,50€   
Llevat químic en pols     0,02€                                     0,02 ·10 =  0,20€   
 
 
Tolal                                 0,83€                                     0,83 ·10 =  8,30€   
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Recepta de Martina D.L. Z. 
   

COC DE MARTINA(8 racions) 

 

Ingredients: 

● 180 g de farina de repostería (180 g de farina i 2 cullerades de 

llevat químic) 

● 2 ous 

● 280 g de sucre (blanc o moreno) 

● 160 ml de llet (desnatada, semidesnatada o sencera, amb 

lactosa o sense) 

● 120 ml d'oli ( d'oliva suau o de gira-sol) 

● 60 g de cacau en pols 100% pur 

● 100 ml d'aigua calenta 

● 1 cullerada d'extracte de vainilla (opcional) (5 ml) 

● 1 mica de sal. 

 

Passos a seguir: 

1. Espumarem els ous ( els batrem fis que augmentin el seu volum i 

es torni d'un color blanc, semblarà espuma) ( es pot fer amb 

varetes de mà o amb màquina batedora) 

2. Un cop tinguem els ous afegirem el sucre i la mesclarem amb els 

ous, de tal forma que quedi una mescla homogènia. 

3. Després, afegirem l'oli i el barrigarem amb els ous i el sucre. 

4. Un cop els hem barrejat, afegim la llet i l'extracte de vainilla 

(opcional). 

5. Ens fixem que quedi tot ben barrejat i agafem un colador per a 

tamisar tots els ingredients secs (cacau en pols farina de 

reposteria o farina i llevat químic) 
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6. Un cop tot ben tamisat afegirem un mica de sal i barrejarem 

tots els ingredients fins que quedi una mescla espessa i 

homogènia. 

7. Un cop ben mesclat afegirem l'aigua calenta, i ho tornem a 

mesclar. 

8. Preescalfem el forn a 180 °C amb foc dalt i a baix sense 

ventilador i preparem el motlle pel coc( agafem un motlle i li 

posem paper de forn o oli i farina. 

9. Posem la massa dintre el motlle. 

10. Posem el motlle dins el forn i esperem entre 35 i 45 minuts 

estarà cuit, depèn del forn i el motlle. 

11.Un cop cuit i tret del forn el deixarem refredar al motlle 

aproximadament 10 minuts. 

12. En refredar-se al motlle, el traurem d'aquest i deixarem 

refredar el coc 10 minuts en un plat. 

13. Un cop refredat, ja està llest per menjar o es pot 

acompanyar amb gelat o amb nata com a postres. 

 

Total a pagar un coc ...............1,60 €. 
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Recepta de Lluís F. E. 
PA DE PESSIC:  

INGREDIENTS: 
❏ 200 g de farina 
❏ 150 g de sucre 
❏ 125 g d’oli d'oliva 
❏ 150 g de llet 
❏ 1 cullerada de llevat en pols 
❏ 3 ous 

 
PROCÉS: 

1. Untem amb mantega un motlle de pa de pessic i hi escampem farina. Encenem el 
forn a temperatura mitjana (180ºC) . 

2. Batem dos ous amb el sucre fins que tinguem una barreja consistent. 
3. Afegim l’oli i la let barrejat però sense batre. 
4. Tirem la farina amb el llevat i ho remenem bé amb una cullera de fusta. 
5. Posem la barreja en un motlle i la posem al forn durant 35 minuts a 175ºC. 
6. El pa de pessic està llest quan posem l’escuradents fins al fons i surt net. 

 
QUANTES PERSONES: 
Aquesta recepta posen menjar tantes persones com vulguin però per posar-ne un 
cert nombre en posem 4. 
 
RECEPTA PER 1 PERSONA 
FARINA 
persones   kg 
4                 200 grams 
1                  = 200·1:4= 50 grams 
 
SUCRE 
persones kg 
4 150 grams 
1 = 1·150:4= 37.5 grams 
OLI 
persones kg 
4 125 grams 
1 = 1·125:4= 31.25 grams 
 
LLET 
persones kg 
4 150 grams 
1 = 1·150:4= 37.5 grams 
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LLEVAT 
persones cullerada 
4 1 
1 = 1·1:4= 0.25 (¼ de cullerada) 
 
OUS 
persones unitats 
4 3 
1 = 1·3:4= 0.75 (1) 
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Recepta de Jana G. M. 
Crêpes (20 crêpes) 

Ingredients: 
-250g de farina per reposteria. 
-500g de llet. 
-2 ous. 
-1 cullerada d’oli d’oliva (gran). 
-1 pessic de sal. 
-Mantega (per engreixar la paella). 
 
Pasos a seguir: 

1. Posem tots els ingredients (menys la mantega) en un bol i els barregem fins 
que no quedis groms de la farina. 

2. Un cop ven barrejada la deixem reposar 30 min minim. 
3. Engreixem la paella amb mantega i quan estigui escalfada tirem una petita 

cullerada de la masa girant la paella fem que s’aplani. 
4. Un cop la crêpee estigui daurada li donem la volta. 
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Pressupost dels 
ingredients   

   

Ingredients: Preu: Preu amb els grams necessaris: 

Farina 1'10 0'28 

Llet 0'89 0'45 

Ous 1'45 0'48 

Oli 4'75 0'15 

Mantega 1'69 0'85 

Total: 9'88 2'21 



Recepta de Joel M. B. 

La truita de patates 
INGREDIENTS 

● 4 patates mitjanes 
● 5 ous 
● 1 ceba mitjana trinxada (opcional) 
● oli d'oliva 
● sal 

PREPARACIÓ: 
1.Talleu la ceba en juliana.  

2.Escalfeu una paella antiadherent amb 2 cullerades soperes d'oli d'oliva 

3.Salteu la ceba uns segons a foc fort, i quan comenci a daurar-se, afegiu-hi la patata 
tallada un xic gruixuda, saleu i deixeu que també es dauri lleument 

4.Abaixeu el foc i tapeu-ho. La patata s'ha de coure a foc lent. 

5.A part, en un bol, deixateu els dos ous i poseu-los al punt de sal. 

6.Un cop la patata sigui cuita, l'eixuguem de l'excés d'oli de la paella, i ho barregem 
tot amb l'ou. 

7.Escalfeu la paella a foc viu. Impermeabilitzeu-la amb un raig d'oli d'oliva, i 
aboqueu-hi, de cop, la pasta d'ou i patata. Repartiu-la amb un moviment circular i 
deixeu que faci crosta. 

8.Abaixeu el foc al mínim, fins que veieu que l'ou gairebé hagi quallat. 

9.Impregneu un plat amb oli, i tapeu la paella cap per avall amb el plat. 

10.Afegiu-hi un drap i poseu-lo al damunt del plat. Exerciu-hi una lleu pressió, i amb 
l'altra mà al mànec de la paella, gireu tot el conjunt sobre el plat. 

11.Torneu a apujar el foc de la paella, i 
deixeu-hi lliscar el contingut del plat 
per sobre, vigilant l'operació amb 
l'acció preventiva d'una espàtula que 
n'equilibri el contrapès. 

12.Deixeu que es faci crosta per 
aquesta banda i ja ho podeu servir. 
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Recepta d’Aitana S. E. 
PA (4 persones) 

INGREDIENTS 

-1kg de farina 

-50g de llevat de cerveza 

-½l d’aigua tèbia 

-10 cullerades grans d’oli 

-2 cullerades  petites de sal 

-1 ou batut 

 

PROCEDIMENT 

Desfem el llevat en aigua tèbia. En un got posem la farina, l’oli, la sal i l’aigua amb el llevat.  

 

Quan la barreja està feta, es segueix amasant amb les mans 15 minuts, fins que quedi 

brillant i llisa. 

 

Es posa en un bol untat en oli i es deixa reposar 1’30h  temperatura ambient. 
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Recepta de Jazmin Gabrielle T. C. 

CREPS 
Ingredients 
 
125 grs de farina 
25 grs de sucre 
2 ous 
25 grs de mantega 
250 ml de llet 
EXTRA: Nocilla, Nutella… 
 
( 10 PERSONES) 
 
 
1.Posar tots els ingredients menys la Nocilla en el got del minipimer i triturar 
molt bé. 
 
2.Deixar reposar 30 minuts a la nevera. 
 
3.Per fer les crêpes necessitem una paella d’uns 20 cm de diàmetre, l’untem 
amb una mica de mantega i posem un cullerot petit de pasta. 
 
4. Deixem caure un costat i girem la crêpe per caure l'altra banda. 
 
5.Una vegada les tenim totes fetes (surten unes 10-12 depenent si són o no 
molt gruixudes) les anem omplim amb la Nocilla i les tanquem segons gustos. 
 
 
 
 
1 Persona =   
 
425: 10= 42,5 g = per 1 persona   
125:10= 12,5 g de farina   
25:10= 2,5 g de sucre   
1 ou   
25:10= 2,5 mg de manteca   
250:10= 25 ml de llet   
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Recepta de Xinru Y. 

RECEPTA TOMÀQUET SOFREGIT I OUS REMENATS 
Ingredients: 

- 2 ous  

- 2 tomàquets (tallats) 

- 4g sal 

- oli 

- 2g sucre 

Quantitat de persones: 
Jo n’he fet per a les 4 persones de casa 

Preparació: 
1. Tirem l’oli a la cassola, esperem que l’oli estigui calent 

2. Fiquem els ous i els remenem, conservar-los per utilitzar-los després 

3. Fiquem els tomàquets tallats 

4. Fiquem els ous que teniem conservats 

5. Remenem 

6. Fiquem una mica d’aigua 

7. Fiquem una mica de sal (mitja cullera petita) 

8. Fiquem una mica de sucre 

9. Deixem que reposi un rato 

     10. Ja es pot servir 

 

PRESSUPOST: 
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OUS PREU  

1 0.12€ 1·1,45:12=0,12 

12 1.45€  

TOMÀQUETS PREU  

1 0.30€ 1·1,79:6=0,30 

6 1.79€  

TOTAL: 0.42€ 0.12€+0.30€ 


