
 
 

CRESTES DE CARBASSA I FORMATGE DE CABRA 
 
Ingredients: (per a 12 unitats) 
 
- Per a la massa: 

• 150 g de farina 
• 75 g de mantega 
• 3 g de sal 
• 1 ou 
• 10-12 ml de nata líquida 

- Per al farcit: 

• carbassa cuita i feta puré 
• formatge de cabra 
• oli trufat 
• herbes de provença 

Preparació: 
 
- Per a la massa: 
 
En un bol, s’hi barreja la farina, amb la mantega trossejada petita i la sal. Amb la 
punta dels dits, es barreja fins que es formin grumolls. 
Per altra banda, en un plat fondo, es bat l’ou amb la nata líquida com si féssim 
truita. S’aboca a la mescla anterior (reserveu-ne un xic per pintar les crestes) i es 
barreja fins que quedin tots els ingredients ben integrats.  
Es forma una bola i es tapa amb film transparent. Es reserva a la nevera uns 15 
minuts. 
 
- Per al farcit: 
 
Es cou la carbassa amanida amb un xic de sal, oli i les herbes de Provença a la 
papillota. 
Quan és cuita, s’aixafa amb l’ajuda d’una forquilla perquè quedi d’una textura com 
el puré. 
 
- Per al muntatge: 
 
Al damunt d’una superfície enfarinada, s’estira la massa amb l’ajuda d’un corró fins 
deixar-la d’un gruix de 3 mm. 
Amb un tallagaletes o quelcom rodó, talleu circumferències d’uns 12-15 cm de 
diàmetre. 
Al centre de cada circumferència de massa, s’hi col·loca una cullerada de puré de 
carbassa i un tros de formatge de cabra al damunt (millor que sigui un formatge 
que es desfaci fàcilment), i amanit amb un rajolí d’oli de trufa. 
Es segellen amb la punta d’una forquilla, es pinten amb l’ou batut que hem reservat 
i s’enfornen (dins el forn prèviament escalfat a 180ºC) fins que siguin rosses. 
Es deixen refredar i ja estan llestes per servir. 
 
Bona castanyada!! 


