
 
 

GALETES
 
Ingredients: 
 
 Per la massa simple   Per la massa de xocolata
 
 - 125 g. de mantega   - 125 g. de mantega 
 - 50 g. de sucre fi    - 50 g. de sucre fi 
 - 175 g. de farina    - 160 g. de farina 
       - 15 g. de cacau en pols 
 

També necessitarem 8 ametlles i 3 cullerades de llet. 
 
Elaboració: 
 
Per fer la massa simple 
 

1. Pre-escalfa el forn a 180ºC. Tamisa 175 g. de farina en un bol. Afegeix-hi 125 g. 
de sucre i remena 

2. Afegeix-hi 125 g. de mantega i trosseja-la. Treballa amb els dits farina, sucre i 
mantega fins que la mescla sembli molles de pa. 

3. Afegeix a la mescla una cullerada de llet. Mescla-ho tot amb les mans per 
formar una bola de massa. 

 
Per fer la massa de xocolata 
 

1. Tamisa 160 g. de farina junt amb el cacau en pols. Per la massa de xocolata tal 
com has fet la massa simple. 

2. Parteix cada bola de massa en tres parts iguals. En necessitaràs una part de 
cadascuna per elaborar cada tipus de galeta. 

 
 
Galetes “Ulls d’òliba”: 
 

1. Estira una part de cada mena de massa en un quadrat de 15 
per 15 cm. Pinta amb llet la superfície de cada quadrat. 

2. Posa un quadrat sobre l’altre i enrotlla’ls junts. Després, talla 
el rotlle en 16 porcions, tal com veus aquí. 

3. Enganxa amb llet dues porcions. Col·loca les galetes en una 
safata i afegeix a cadascuna un bec d’ametlla. 

 
Galetes “Piruletes”: 
 

1. Estira la massa de xocolata per formar un quadrat de 10 per 10 
cm. Fes amb les mans un cilindre de massa simple de 10 cm. 

2. Pinta amb llet el quadrat de xocolata i enrotlla’l al voltant del 
cilindre, tancant bé els dos extrems. 

3. Talla aquest tronc en vuit rodanxes. Col·loca-les damunt 
la safata i introdueix un pal de caramel en el centre de 
cadascuna. 

 


