
 

PASTIS DE POMA 
Ingredients: 

• 1 làmina de pasta de full 
• Crema pastissera 
• 3 pomes pelades i filetejades. 
• 150 gr de melmelada 
• 30gr de suc de 1/2 llimona 

8 pers.

Elaboració: 

1. Agafem un motllo i hi posem la làmina de pasta de full i li anem 

donant la forma del motlle. 

2. Punxem tota la pasta de full i hi posem a sobre un tros de paper de 

plata amb llegums seques a sobre per evitar que pugi. 

3. La posarem al forn uns 15 minuts a 180º.  

4. Preparem la crema pastissera. 

5. Deixem refredar la crema i seguidament la repartim per el motllo,  

6. després anem col·locant els talls de poma fent una circumferència 

i omplint els espais centrals.  

7. Ho posem al forn a 180º fins que veiem que la poma està toveta. 

8. Posem a escalfar la melmelada amb el suc de llimona i pintem amb 

aquest glacejat la superfície del pastís. 

9. Ho deixem refredar i desmotllem. 

DITA: 

UNA POMA AL DIA, DEL METGE T’ALLUNYARIA 

 

                                           



 

 

 

CREMA PASTISSERA 

 

Ingredients: 

• 350 cl de llet 

• 6 rovells d’ou 

• 80 gr de sucre 

• 1 branca de canyella 

• 30 gr de farina de blat. (Maicena ) 

• Un tros de pell de llimona 

 

Elaboració: 

1. Escalfar la llet amb la pell de llimona i la branca de canyella. 

2. En un bol batre els rovells amb el sucre i seguidament afegir la 

farina de blat. 

3. Treure de la llet la pell i la branca, agafar una cullerada de llet, 

posar-la en els rovells (així no quallaran) i remenar. 

4. Fora del foc posar els rovells a la llet calenta i batre sense parar. 

5. tornar a posar a foc mig sense parar de remenar fins que 

espesseixi bé tota la crema. 

6. Posar en un bol i deixar refredar tapada amb paper de film. 

7. Desprès guardar a la nevera i ja la podrem fer servir per farcir 

pastissos..... 


	  
	PASTIS DE POMA 
	Ingredients: 
	Elaboració: 
	 
	 
	  
	CREMA PASTISSERA 
	 
	Ingredients: 
	Elaboració: 


