
Tres patates 
grosses

150 g de tonyina 
de llauna

150 g de 
maionesa

Oli i sal100 g de salsa 
de tomàquet

PASTÍS deliciós

 de patates i tonyina

La cuina
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Ingredients:

Afegeix-hi la tonyina amb tot 
l’oli, la salsa de tomàquet i un 
bon pessic de sal. Barreja-ho bé  
 fins que quedi com un puré.

3 Unta un motlle que pugui anar al forn. Posa-hi el 
puré, allisa’l amb una cullera i cobreix-ho amb 
la maionesa. Demana a un adult que ho gratini al 
forn a 250 graus durant uns 10 minuts.
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Bull les patates, amb 
pell però netes, amb 
força aigua durant 
uns 30 minuts.

1 Refreda les patates amb aigua 
freda, pela-les i aixafa-les amb 
una forquilla dins d’un bol gros. 
Ha de quedar ben aixafat.
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piruletes
de xocolata

blanca

La cuina
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Àgata Gil

1 Pela els festucs. Com que tenen 
una pell molt enganxada, 
submergeix-los un segon en 
aigua bullint i després posa’ls 
sobre un drap i embolica’ls. 
Frega’ls amb el mateix drap 
per treure’n la pell.

2 Talla els festucs ben menuts 
amb un ganivet, o aixafa’ls 
en una mà de morter. Han 
de quedar a trossets petits.

Fon la xocolata blanca al microones 
durant 30 segons i després treu-la. 
Barreja-la bé amb una cullera i torna-la 
a posar al microones 30 segons més, fins 
que estigui fosa del tot.

3 Posa les broquetes en una safata amb 
paper de forn. Amb una cullera o, 
encara millor, amb una màniga 
pastissera farcida amb la 
xocolata blanca fosa, 
fes ratlletes circulars al 
voltant de la broqueta 
fins que quedi una rodona ben coberta de 
xocolata. Ràpidament, escampa-hi els festucs 
picats i refreda les piruletes a la nevera.
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Ingredients:

400 g de 
xocolata 
blanca

100 g de 
festucs o un 
altre tipus de 
fruita seca

8 broquetes 
de fusta


