


Postres de 
l’Arimany 

de Tarragona

• Col·lecció El Cullerot – 48 •

Salvador Arimany i Minguella



Primera edició: març del 2008

© del text: Salvador Arimany i Minguella
© dels dibuixos: Josep Maria Escoda

Edita: © Cossetània Edicions
C/ de la Violeta, 6 • 43800 Valls

Tel. 977 60 25 91
Fax 977 61 43 57

cossetania@cossetania.com
www.cossetania.com

Transcripció dels textos: Maria Escoda Morros 

Disseny i composició: Imatge-9, SL

Impressió: Romanyà-Valls, SA

ISBN: 978-84-9791-335-5

Dipòsit legal: B-380-2008



7Índex

Índex
Pròleg, per Antoni Jordà Fernández..............................................................11

Estris .................................................................................................................17

Bescuits cuits ...................................................................................................23

Pa de pessic (base de tortada) ..............................................................................24
Planxa de bescuit per a braços i altres pastissos ..................................................26
Melindros ...........................................................................................................27
Bescuit de xocolata .............................................................................................29
Plum-cake ..........................................................................................................31
Pastís de marbre ..................................................................................................33

Cremes i trufes ................................................................................................35

Crema de mantega per a tortades i sares ..............................................................36
Tiramisú en copes...............................................................................................37
Flamets (tocinets de cel) ........................................................................................38
Crema catalana ...................................................................................................40
Crema pastissera .................................................................................................41
Merenga (per fer merengues i per farcir) ............................................................42
Crema sabaiona en copes ....................................................................................43
Trufa cuita ..........................................................................................................44
Trufa esponjada ..................................................................................................45
Copa de trufes al licor de taronja ........................................................................46
Menjar blanc.......................................................................................................47
Flam ...................................................................................................................49
Nata muntada .....................................................................................................51
Gema d’ou ..........................................................................................................52
Crema de llimona ...............................................................................................53
Gelatina neutra per lluir i conservar ...................................................................54



8 Postres de l’Arimany de Tarragona

Confi tats ..........................................................................................................55

Melmelada de tomaca .........................................................................................56
Pomes del professor Astor ..................................................................................58
Cabell d’àngel .....................................................................................................60
Meló confi tat ......................................................................................................62
Pomes al whisky..................................................................................................63
Coco confi tat ......................................................................................................64
Pela de taronja confi tada .....................................................................................65
Pela de síndria confi tada .....................................................................................66

Escaldats i fregits ............................................................................................67

Bunyols de vent farcits ........................................................................................68
Bunyols de vent de Tarragona .............................................................................70
Lioneses ..............................................................................................................72
Assortiment d’éclaires ..........................................................................................74
Orelletes .............................................................................................................76
Pals catalans ........................................................................................................77
Abissinis .............................................................................................................79
Torrades de Santa Teresa ....................................................................................81

Pastissos familiars ..........................................................................................83

Tortada de gema .................................................................................................84
Pastís de Sacher ..................................................................................................85
Tortada de maduixes, maduixots o gerds .............................................................87
Tortell de pasta de full per farcir de nata, crema o merenga ................................88
Braç de gitano de crema .....................................................................................90
Braç de trufa esponjada ......................................................................................91
Braç de nata ........................................................................................................93
Braç de gema i coco ............................................................................................94
Tortada de fruites fresques ..................................................................................95
Sarah Bernhardt .................................................................................................96
Sopa de la reina ..................................................................................................97
Tortada de formatge ............................................................................................99
Tortada de pomes ..............................................................................................101
Tortell dentat ....................................................................................................102

Pastes petites i individuals ..........................................................................103

Bracets de crema ...............................................................................................104
Jesuïtes ..............................................................................................................105
Pastissets de cabell d’àngel ................................................................................106



9Índex

Ressequets ........................................................................................................108
Palmeretes ........................................................................................................109

Semifreds .......................................................................................................111

Pastís de músic Pau Casals ...............................................................................112
Bescuit gelat .....................................................................................................114

Sorbets, gelats i begudes..............................................................................117

Cistell de meló individual amb gelat i fruites ...................................................118
Orxata d’ametlles o d’avellanes .........................................................................120
Sorbet al calvados o al marc de cava o de xampany ...........................................122
Omelette surprise ................................................................................................123

Panellets i torró .............................................................................................125

Assortiment de panellets...................................................................................126
Torró de crocant. ..............................................................................................129

Pasta de full i trencadissa ............................................................................131

Pasta de full ......................................................................................................132
Pasta brisa o trencadissa ....................................................................................134

Agraïment professional ...............................................................................137



11Pròleg

Pròleg
Salvador Arimany,

de l’Espluga de Francolí
a la Rambla de Tarragona

[Salvador Arimany és] Aquell
que ros com un fi l d’or
va venir de l’Espluga

carregat de receptes, de cremes i torrons,
de saborosos carquinyolis,
i de gelats monumentals.

Artur Bladé i Desumvila, 5 de juliol de 1983 

El llibre que teniu a les mans és la culminació de tota una vida de treball 
artesanal, la de Salvador Arimany Minguella (l’Espluga de Francolí, 1931). 
Dit així, pot semblar excessiu o presumptuós per part meva intentar resumir 
en unes quantes línies molts anys d’esforços de diverses generacions d’artesans 
pastissers i restauradors. I encara més quan aquest prologuista, convé recordar-
ho, fuig de qualsevol activitat culinària que no sigui l’estrictament gastronòmi-
ca. “Escriu el que vulguis”, em demanà Salvador Arimany, amb aquell somriure 
de complicitat de molts anys de coneixença que corresponc amb afecte. 

Es tracta d’un llibre de receptes de pastisseria, poca broma, on la difi cultat 
és màxima, on les matèries primeres, les proporcions i els procediments són 
l’essència destil·lada d’una feina molt delicada. Només per això, la garantia 
d’èxit del lector encuriosit està ja assegurada. Però aquest lector, per a copsar 
l’essència de cada recepta, necessita saber quelcom més. Necessita saber per 
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què tants anys d’experiència, que ara es trasllada i es transforma en forma de 
llibre, han fet de Salvador Arimany un nom insigne de la pastisseria de les nos-
tres comarques, especialment, però no pas exclusivament, de Tarragona.

La família Arimany era natural de la Conca de Barberà, més concretament 
de l’Espluga de Francolí. Enric Arimany Ferrer i la seva muller, Elvira Min-
guella Josa, regentaven una botiga de pastisseria i queviures des del fi nal dels 
anys vint del segle passat anomenada popularment Cal pastelero. A més dels 
tradicionals carquinyolis, Arimany i un altre industrial fabricaven una galeta 
de neula plana, que prendria diversos noms (en el cas d’Arimany, els vanos, 
després anomenats galetes Maginet). La guerra civil de 1936-39 no solament 
paralitzà la producció, sinó que, poc abans d’acabar-se, un tràgic bombardeig 
destruí tota la maquinària, prou tecnifi cada per a l’època, i en féu pràctica-
ment impossible la reutilització. La mort prematura d’Enric Arimany, el 1944, 
capgirà tota la vida familiar. Així, la família Arimany Minguella s’instal·là a 
Tarragona al fi nal dels anys quaranta. El panorama més aviat limitat de la 
restauració pastissera en aquella època fou un dels al·licients que impulsaren 
Salvador Arimany, la seva mare i tots els germans (M. Mercè, Enric i Elvira) 
a prendre la iniciativa, certament arriscada, de començar pràcticament de zero. 
Deixaren enrere la tradició familiar espluguina, sense renunciar mai als seus 
orígens (dels quals Salvador se sentirà sempre molt orgullós). 

A partir del 1946, aquell jove “ros com un fi l d’or”, com el descriu Artur 
Bladé en el llibre de signatures de Ca l’Arimany, tingué clar que el seu ofi ci 
seria el de pastisser, i amb quinze anys començà l’aprenentatge a Tarragona, a 
la Pastisseria Palau. Tres anys més tard, el 1949, es veié amb la força i l’empenta 
sufi cients per independitzar-se i obrí una pastisseria al carrer del Portalet de 
Tarragona. La consolidació de la botiga es féu sobre unes bases sòlides: treball 
de tota la família, servei i qualitat de primer nivell i productes singulars (els va-
nos i els carquinyolis). L’any 1953 obrí un nou establiment al carrer de Canye-
lles; el 1956, una parada al mercat de la plaça de Corsini (que, tanmateix, durà 
poc temps); el 1966 inaugurà una pastisseria, que incorporava també serveis de 
cafeteria i restauració, a l’actual avinguda de Rovira i Virgili (antiga avinguda 
de Colom), xamfrà amb el carrer de Mossèn Salvador Ritort i Faus. A més, a 
tot això, cal afegir-hi la fàbrica de galetes que tenia en un local del carrer de 
Sant Miquel.

Salvador Arimany anava perfeccionant l’ofi ci amb el pas del temps: apre-
nia dels mestres pastissers del moment. I de cadascun d’ells observava el que 
millor feia. Eren mestres com Josep Roquet-Jalmar (Pastisseria Palau), Josep 
Miró (Casa Torrents), Jaume Fuster, Sebastià Astor, Josep Vives i d’altres que 
Arimany recorda sempre amb afecte, tot destacant allò que cada un li ensenyà: 
les pastes fullades, les cobertures de xocolata, les coccions i les textures.
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L’establiment més singular, el que realment donaria prestigi a Salvador 
Arimany, s’inaugurà l’any 1971 a la Rambla Nova, núm. 43-45, a l’antiga Casa 
Torrents, un altre nom ben conegut de la pastisseria tarragonina. Era un espai 
ampli, confortable, que comptava amb pastisseria, cafeteria i servei de restaura-
ció, un àmbit que amb els anys havia adquiririt tant de prestigi com la mateixa 
pastisseria. Ben aviat es convertí en un centre d’atracció de clients i amics que 
buscaven la qualitat del servei i dels productes. Quan a partir del 1976 Salva-
dor Arimany assumí tot sol la direcció del negoci (ja que el seu germà Enric 
dirigiria des d’aquesta data i fi ns al seu traspàs el 1986 la resta dels negocis), 
l’establiment es consolidà com un referent emblemàtic tarragoní de la bona 
gastronomia i de la millor rebosteria. A més d’evitar que es deixessin de fabri-
car les galetes Maginet (nom que el creador del popular personatge radiofònic, 
Josep M. Tarrasa, va cedir per distingir aquesta neula que, segons Salvador 
Arimany, és la millor galeta de neula del món, i que avui encara es conserva 
gràcies a Joana López, propietària de Sirvent Torrons i Gelats), Arimany inicià 
una expansió imparable: creà noves elaboracions pastisseres, un servei d’àpats 
freds, etc. 

Aquesta dedicació continuada de Salvador Arimany al treball i al servei dels 
clients tenia també un secret, un secret que, com els bons secrets, era conegut 
per tothom: la seva esposa Rosó Pérez, que aportava el seu impuls engrescador 
al negoci i a la família i amb qui, juntament amb els seus fi lls Rosó i Alfons, 
formava un equip on el capità tenia sempre al cap idees innovadores i genials 
en la cuina, la rebosteria, etc. El seu bon fer d’anys i anys havia incorporat, amb 
identitat personal, la sensibilitat necessària per a conèixer què volia el client i 
saber com complaure’l.

Ca l’Arimany visqué la seva esplendor a partir dels anys vuitanta. Era un 
establiment que acollia una gran diversitat de públic: famílies que buscaven la 
millor elaboració en la pastisseria, joves i no tan joves que l’elegien per passar 
els seus moments d’esbarjo a la cafeteria o al restaurant... Val a dir, també, 
que Ca l’Arimany començava a destacar a Tarragona com un espai de trobada 
d’una àmplia gamma de públic. Era un lloc cèntric, acollidor, amb un excel·lent 
tracte humà, un bon servei de taula i una qualitat impagable en el seus produc-
tes gastronòmics. El llibre de signatures de personalitats és realment una part 
de la història no solament de l’establiment, sinó de la pròpia ciutat: polítics 
( Jordi Pujol, Heribert Barrera, Josep Lluís Carod-Rovira, Miquel Roca, Ernest 
Lluch, Joaquim Nadal, Josep Antoni Duran Lleida, Javier Rupérez, Francisco 
Álvarez Cascos), consellers de la Generalitat, ministres del Govern de l’Estat, 
i fi ns i tot un vicepresident del Govern, Narcís Serra, que, a punt de fi nalitzar 
la tasca en el seu càrrec, suplicava afectuosament poder incorporar-se de cam-
brer al restaurant. També hi acudien artistes, intel·lectuals ( José Luis López 
Aranguren, Juan Antonio Vallejo-Nágera), periodistes (Luis del Olmo, Pilar 
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Rahola), eclesiàstics (l’arquebisbe Josep Pont i Gol, el bisbe Antoni Deig)... 
És molt difícil esmentar-los a tots sense oblidar-ne cap: pintors com Salva-
dor Dalí, Ceferí Olivé, Tito Figueras, Palmero, Tornero, Maties Palau Ferré o 
Martínez Lozano, i dibuixants com Pilarín Bayés, Peridis o Bernabé Bernabé; 
escriptors com Carles Barral, Pere Català Roca, Artur Bladé, Olga Xirinacs; 
músics i cantants com Els Pets, Sopa de Cabra, Lax’n’Busto, Mi-te’ls, Xavier 
Cugat o Rudy Ventura; artistes com Paco Morán, Joan Pera, Joe Rigoli, Mary 
Santpere o el Màgic Andreu, etc. Tots quedaven admirats i reconfortats pel 
bon fer d’Arimany.

Ca l’Arimany era un lloc ideal per a les tertúlies, aquelles tertúlies a les 
que l’escriptor Francesc Roig fa referència en parlar de la Rambla Nova: “La 
Rambla incita tertúlies; traspua aromes de cafè i banca; sap ordenar les hores 
amb dosifi cació fl egmàtica; detura la vida i el viure mentre el radar de qualse-
vol espera controla la velocitat dels instants vitals davant el blau turquesa de la 
mar. És la Tarragona de sempre.” (Rambla amunt, 1989). De ben segur que, en 
escriure aquestes paraules, Francesc Roig pensava en Ca l’Arimany, on per cert 
vàrem compartir junts durant molts anys una d’aquestes tertúlies, la dels mem-
bres del Centre d’Estudis Margalló del Balcó, amb Eliseu Soler al front i amb 
l’assistència d’advocats, professors, funcionaris i algun militar, circumstància 
que li donava un toc realment singular. 

Si aquesta tertúlia del Margalló tenia lloc a les hores baixes de la nit, n’hi 
havia una altra, de la qual també vaig ser circumstancialment assidu durant uns 
quants anys, que s’organitzava espontàniament a primera hora del dia, quan la 
Rambla despertava lentament de la seva endormiscada nocturnitat. Era una 
tertúlia a peu dret, i durava uns vint o trenta minuts a tot estirar. Bancaris, 
periodistes, polítics, comerciants, agents immobiliaris o empresaris com Pau 
Òdena, Bartomeu Ramos, Wifredo Sancho, Josep Gomis, Florenci Gasulla, 
Xavier Pedrol, Armand Gasull, Joan Fernández Navas, Antoni Boquet, Joan 
Olivé i molts altres parlaven de manera informal de l’actualitat del dia que 
començava a obrir-se. Sempre he cregut que la tertúlia era també una bona 
excusa per esmorzar a l’Arimany, on no podia faltar l’imprescindible i aromàtic 
cafè, d’intensitat similar a l’afecte i servei que rebien els clients. Amb raó deia 
Carod-Rovira el 1985 que “aquest restaurant és el principal centre de decisió 
política de Tarragona. Aquí s’han presentat partits, hi han nascut contubernis 
de tota mena, s’hi ha fet conspiració política, s’hi han celebrat actes culturals i 
s’hi ha festejat la llibertat”. I l’alcalde de Reus, Josep Abelló, afi rmava el 1990 
que era agradable venir a una tertúlia que es feia els dilluns, perquè així podia 
gaudir del tracte amical i de la cuina de l’Arimany. En fi , hi havia altres tertú-
lies, algunes emeses en directe per ràdio; altres, entorn de la gastronomia i els 
vins...
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En defi nitiva, Ca l’Arimany fou un punt de trobada per a molta gent que 
gaudia de la qualitat garantida i d’un tracte exquisit. De fet, amb el tancament 
de l’establiment l’any 2001, s’acabava una etapa de la vida de Salvador Arimany, 
després de més de cinquanta anys de dedicació a la pastisseria tarragonina. La 
ciutat va restar una mica òrfena, atesa la voracitat incansable dels establiments 
bancaris i de moda tèxtil que ocupen bona part dels locals comercials de la 
columna vertebral urbana i ciutadana que és la Rambla Nova. Tant se val; com 
deia el 1985 Josep M. Recasens i Comes, aleshores alcalde de la ciutat, “els 
Arimany són ja una part d’història de la ciutat de Tarragona del segle XX”. I jo 
afegiria: són part “de la nostra història”.

Correspon acabar aquest pròleg. Ara el lector ja sap alguna cosa més d’en 
Salvador Arimany: com es va formar professionalment, com desenvolupà el 
seu mestratge i com el públic valorava, i aprecia i recorda encara, el seu tracte 
humà i les seves receptes, que sortosament ell ha conservat i de forma escrita 
vol llegar a tothom amb aquest llibre. És una forma agradable i dolça, molt 
dolça, de conservar els bons records del paladar i fer-los realitat per art i gràcia 
de Salvador Arimany, que pràcticament acaba de celebrar el seu setanta-cinquè 
aniversari i ens regala aquesta petita magna obra. Per tot plegat, ad multos an-
nos, amic Salvador!

Dr. Antoni Jordà Fernández
Professor de la Universitat Rovira i Virgili

Tarragona, gener del 2008
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Estris

Braç elèctric trinxador i emulsionador

Copa trituradora (túrmix)

Braç batedor (complement del braç elèctrcic)

Batedora elèctrica fi xa



Bescuits cuits
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Pa de pessic
(base de tortada)

Ingredients

4 rovells d’ou
4 ous sencers
4 clares d’ou
265 g de sucre
265 g de farina 
Vainilla 
La pela de mitja llimona ratllada
Sucre llustre per ensucrar-lo si el voleu per acompanyar desdejunis, te, 

cafè, etc.
Sal

Preparació

1. Munteu, amb una batedora elèctrica, els rovells i els ous sencers 
amb 220 g de sucre.

2. Tamiseu la farina i barregeu-hi la pela de llimona ratllada i un 
polset de vainilla.

3. Munteu les clares amb el sucre restant i un polset de sal. Si ho feu 
en el mateix perol que heu muntat els rovells, abans l’heu de netejar bé.

4. Mentre es munten les clares, barregeu els ous muntats amb la fa-
rina, i seguidament afegiu-hi les clares un cop ben muntades, però sense 
que arribin a estar gaire dures. És millor que feu aquestes barreges amb les 
mans, perquè la massa queda millor.

5. Poseu la massa dins d’un motlle de 24 cm de diàmetre untat amb 
mantega i enfarinat.

Cocció

Amb el forn a uns 180 ˚C, deixeu-ho coure uns 25 o 30 minuts.

Presentació

Traieu el pa de pessic del motlle. Ja fred, ensucreu-lo amb sucre llustre 
per damunt.
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L’apunt fi nal

La fórmula i el procediment són els mateixos que els dels melindros i 
les planxes de bescuit. 

D’altra banda, amb aquesta recepta acabada també teniu la base de la 
tortada per fer mones, pastissos d’aniversari, etc.



Cremes i trufes
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Ingredients

500 g de mantega a tacte de pomada
4 rovells d’ou
300 g de xarop (120 g d’aigua i 180 g de sucre)
50 cl de conyac

Preparació

1. Poseu l’aigua i el sucre en un cassó al foc fi ns que arrenqui el bull. 
Deixeu-ho refredar i ja teniu els 300 g de xarop que necessiteu. 

2. En una batedora elèctrica —a mà, difícilment us en sortiríeu—, 
poseu-hi primer la mantega i aneu-hi tirant els rovells d’un en un i, a conti-
nuació, el xarop a raig petit i el conyac. Quan noteu que la crema és espessa, 
ja està a punt per utilitzar-la.

L’apunt fi nal

Si us en sobra, la podeu guardar al frigorífi c. Per reutilitzar-la, cal tor-
nar-la a la temperatura ambient i treballar-la amb la batedora. 

Crema de mantega 
per a tortades i sares
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Ingredients

150 g de formatge mascarpone
2 rovells d’ou 
10 g de cafè soluble
400 g de nata per muntar
130 g de sucre
100 g de llet
3 plaques de cua de peix (gelatina) 

Preparació

1. Poseu la nata una mitja hora al congelador i deixeu les cues de peix 
en remull amb aigua abundant com a mínim 20 minuts.

2. Preparareu tots els altres ingredients i reserveu-ho tot per separat. 
3. Munteu la nata mecànicament, ja sigui amb el braç batedor o amb 

qualsevol batedora elèctrica. Una vegada muntada, incorporeu-hi els 130 g 
de sucre. Tingueu cura de no passar-vos del muntat, ja que la nata es podria 
tallar i es convertiria en mantega, Reserveu-la a la nevera. 

4. Poseu la llet al foc i, quan bulli, poseu-hi les cues de peix escorre-
gudes de l’aigua.

5. Bateu, també amb la batedora elèctrica i a marxa ràpida, el format-
ge, els rovells, el cafè soluble, les cues de peix, que amb la llet s’han d’haver 
dissolt i, fi nalment, alentint una mica la marxa, aneu-hi afegint la nata, que 
ja haurà dissolt el sucre.

Presentació

Es pot posar en copes boniques i decorar-les amb pètals de rosa, bom-
bons, alguna pasta de te o bé alguna fulla d’una herba aromàtica.

L’apunt fi nal

Es recomana, a qui li agradi el cafè, que guardi el tiramisú a la nevera i 
se’n posi una bona cullerada a un caputxino o un cafè amb llet.

Tiramisú en copes
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Ingredients

9 rovells d’ou 
250 g de sucre
120 g d’aigua
Vanil·lina
Xarop de glucosa 

Preparació

1. Unteu els motlles amb glucosa calenta. Feu-ho amb una cullereta 
de les de cafè, procurant no posar-n’hi gaire quantitat. 

Si veieu que la glucosa no us queda ben repartida no us preocupeu, 
que en el moment de coure el fl amet, ella mateixa s’escamparà per tot el 
motlle.

La glucosa es pot trobar en cases de dietètica o en farmàcies.
2. Reserveu els rovells, ben desclarats, barrejats amb la vanil·lina. Ta-

peu-los amb un drap humit.
3. Poseu el sucre i l’aigua en un cassó al foc i remeneu-ho bé fi ns que 

arrenqui el bull. Un cop bulli ja no es pot remenar.
4.  Aboqueu els rovells en aquest xarop resultant, tirant-los molt a 

poc a poc, sobretot a l’inici de la barreja.
5. Passeu la mescla pel colador xinès i torneu-la a reservar, ben tapa-

da, perquè no s’hi faci una capa-crosta.
6. Ompliu els motlles fi ns gairebé a dalt de tot amb una gerreta que 

tingui un bec ben pronunciat o agut.

Cocció

Poseu els motlles dins d’una olla alta amb uns 5 cm d’aigua en un suport 
taladrat o de reixa. Si accidentalment, en carregar l’olla, caigués mescla a la 
reixa o a l’aigua s’ha de retirar, netejar-ho i tornar a començar: quan bull fa 
una escuma tan important que banyaria els motlles i ho faria tot malbé. 

Quan l’aigua bulli, tapeu l’olla i poseu una tela entre l’olla i la tapa. 
Abaixeu la intensitat del foc perquè l’aigua bulli suaument.

El motlle de tipus “rebosteria” (d’uns 2 cm de diàmetre) ha de bullir 10 
minuts, i l’anomenat “gegant” (4 cm), 16 minuts. Deixeu-los refredar i des-
prés poseu-los a la nevera. En un recipient tapat, poden durar mesos.

Flamets (tocinets de cel)
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Presentació

Desemmotlleu els fl amets, poseu-los en petits fours (si són d’alumini 
millor) i presenteu-los en una plàtera.

L’apunt fi nal

S’utilitzen molt les paraules tocinets de cel per fl ams i similars. Estigueu 
segurs que els d’aquesta recepta són els autèntics i genuïns.
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Ingredients

2 l de llet sencera
400 g de sucre
16 rovells d’ou  
La pela d’una llimona
Un canonet de canyella 
130 g de midó de blat (substituïble per midó de blat de moro, la cone-

guda Maizena) 
Sucre per cremar

Preparació

1. Poseu al foc la llet, el sucre, la canyella i la pela de llimona tallada 
ben fi na (va molt bé el pelapatates).

2. En un recipient a part sufi cientment gran i en fred, poseu-hi els 
rovells i, amb un batedor, barregeu-hi el midó de blat.

3. Afegiu una mica de llet a aquesta barreja de manera que quedi 
d’una espessor semblant a la de les farinetes dels nens.

4. Traieu la pela de llimona i la canyella de la llet calenta moments 
abans que bulli, i, quan arrenqui el bull, afegiu-la als rovells enèrgicament. 
Remeneu-ho amb un batedor manual i veureu que la crema s’espesseix i 
passa de líquida a cremosa. 

5. Continueu remenant suaument. Immediatament, ompliu les terri-
nes o plàteres amb un cullerot i reserveu-les a la nevera tapades amb paper 
de fi lm.

Presentació

Quan la crema ja s’hagi refredat, ensucreu-la i escalfeu una pala de ferro 
al fogó per cremar-la. També ho podeu fer amb una pala elèctrica.

L’apunt fi nal

Tot i que s’aconsella deixar-la refredar, si us agrada acabada de fer també 
la podeu cremar calenta i servir-la aleshores. 

Crema catalana
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Ingredients

2 l de llet sencera
400 g de sucre
16 rovells d’ou  
La pela d’una llimona
1 canonet de canyella 
180 g de midó de blat (substituïble per midó de blat de moro, la cone-

guda Maizena) 

Preparació

1. Poseu al foc la llet (guardeu-ne una mica per dissoldre el midó), el 
sucre, la canyella i la pela de llimona tallada ben fi na (va molt bé el pelapa-
tates).

2. En un recipient a part sufi cientment gran i en fred, poseu-hi els 
rovells i, amb un batedor, barregeu-hi el midó de blat.

3. Afegiu una mica de llet a aquesta barreja de manera que quedi 
d’una espessor semblant a la de les farinetes dels nens.

4. Traieu la pela de llimona i la canyella de la llet calenta moments 
abans que bulli, i, quan arrenqui el bull, afegiu-la als rovells enèrgicament. 
Remeneu-ho amb un batedor manual i veureu que la crema s’espesseix i 
passa de líquida a cremosa. Ha de quedar molt més espessa que la crema 
catalana.

5. Continueu remenant suaument. Immediatament, amb un cullerot, 
poseu la crema damunt d’un marbre per precipitar-ne el refredat. Cal que 
la guardeu a la nevera. 

Presentació

La crema pastissera té múltiples utilitats. Se’n poden fer braços de gita-
no, suïssos, lioneses, pals, omplir bunyols de vent, brioixos... 

L’apunt fi nal

La fórmula d’aquesta crema és la que, de manera ancestral, s’ha fet sem-
pre a les pastisseries de tot Catalunya, tal com expliquen els manuscrits 
pastissers, encara que la confecció s’ha anat fent més àgil i ara és més difícil 
que s’aferri.

Crema pastissera
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Ingredients

6 clares d’ou (o 180 g). No hi pot haver gens de rovell
350 g de sucre
La pela de mitja llimona ratllada
Sal (com per una truita individual o menys)

Preparació

1. Poseu les clares i la sal al perol d’una batedora elèctrica i enge-
gueu-la a tota velocitat (per deixar una merenga dura, com ha de quedar, és 
pràcticament impossible fer-ho a mà). 

2. Al principi, quan comenci a blanquejar, aneu-hi incorporant el su-
cre a poc a poc fi ns que s’acabi. Deixeu-ho batre bastant fi ns que, tastant-
ho, es noti que el sucre està dissolt. Ara és el moment d’incorporar-hi la 
pela de llimona ratllada. 

3. Cobriu la plàtera del forn amb un paper de barba o similar i, amb 
una mànega pastissera amb un cornet gran (d’uns 2 cm de boca), bé sigui 
llis o dentat, feu com una serp de tres esquenes i, amb un sedàs o un colador 
fi , empolvoreu totes les merengues amb sucre.

Cocció

Heu de tenir el forn preparat a uns 180 ˚C, però només encesa la part de 
dalt, com per gratinar. La merenga estarà daurada de seguida.

Presentació

Amb els dits mullats, caseu les merengues de dues en dues per la base i 
poseu-les a la safata de servir.

L’apunt fi nal

Quan la merenga està feta, també es pot utilitzar per a farciments de 
molts pastissos, com per exemple pastes fullades, brioixos, braços, tortells, 
etc.

Merenga (per fer merengues i 
per farcir)
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Ingredients

6 rovells d’ou
75 g de sucre
75 g de vi de Marsala o xerès dolç o moscatell 
3 plaques de cua de peix (gelatina)
Nata muntada per adornar
Xocolata negra trossejada per adornar

Preparació

1. Poseu les cues de peix en remull (mínim 5 minuts). 
2. Barregeu, amb un batedor manual, els rovells, el sucre i el vi. 
3. Poseu aigua en una cassola de metall no gaire alta i la mescla en 

una altra cassola més petita que hi càpiga a dins. Poseu-ho al bany maria. 
Quan s’escalfi , poseu-hi, ben escorregudes, les cues de peix.

Des del començament, no s’ha de deixar de remenar el fons amb una es-
pàtula de fusta o de fi bra resistent a l’escalfor del foc, fi ns que s’espesseixi.

Presentació

Quan ja sigui espès, poseu-ho en una batedora elèctrica, a velocitat mit-
jana, fi ns que torni a estar temperatura ambient. Ompliu-ne tasses o copes 
boniques i guarniu-les amb rosetes de nata i trossets de xocolata.

L’apunt fi nal

És possible que algú us discuteixi l’autenticitat d’aquestes postres italia-
nes, però aquí les fem així perquè agraden molt.

Crema sabaiona en copes




