
 

TRENA DE XOCOLATA 
Ingredients: 

• Una làmina de pasta fullada rectangular (també serveix cilíndrica) 
• Un ou. 
• Sucre (opcional, usar també sucre vainillat ) 
• Xocolata per fondre. 
• Un polsim de sal. 
• Ametlla picada. 

Preparació 

1 – Estenem la pasta fullada, afegim una mica de sucre per sobre de la làmina i 
l’estenem amb un corró per intentar que adquireixi un forma el més rectangular 
possible sense que es trenqui. 

2 -  A continuació, dividim la làmina en dos rectangles, separem els trossos.  

3 - Agafem un a un i delimitem el que serà el rectangle del centre que cobrirem més 
tard amb la xocolata i els rectangles externs que han de ser més petits que el de el 
centre, perquè cobreixi el rectangle gran però que no sobri. 

4 - Perquè no se us espatllin en tancar-les en un determinat lloc i passar-les a un altre, 
és millor que tingueu dos papers de forn. Un on tenim la làmina i on farem els talls, i 
l’altre paper, col·loquem el rectangle que hem escollit i serà el lloc on les emplenem 
amb xocolata i trenem. 

5 – Posem les gotes de la xocolata en el rectangle del centre.  

6 - Per trenar es comença passant un de la dreta amb un de l’esquerra, un a un, fins que 
arribem al final. El bonic és que es creuin. 

7 - Una vegada les tinguem llestes, posem a escalfar el forn entre 180 i 200º segons la 
força del vostre forn. 

8 - Mentrestant, batem un rovell d’ou, una culleradeta de sucre blanc, una altra 
culleradeta de sucre vainillat (sinó tenim els dos tipus, posarem la doble quantitat del 
que tinguem) i un polsim de sal. 

9 - Una vegada que les tinguem col·locades les pintarem amb l’ou, ens podem ajudar 
amb un pinzell o una cullereta, i per sobre l’ametlla picada. 

10 -  Una vegada que el forn ja estigui escalfat, introduïm les trenes durant 10 o 15 
minuts, dependrà de la grandària i grossor de la pasta fullada. 

 

Un berenar dolcíssim!!! 
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