
 
 
 
 
Preparació:  
 
Pas 1:  
Podem començar amb la crema pastissera perquè es vagi  refredant. 
Posem a bullir la meitat de la llet juntament amb el palet de canyella i la pela de la 
llimona. Quan arrenqui a bullir ho apartem del foc perquè quedi tèbia. 
A part dissolem la farina amb la resta de la llet. 
Barregem els rovells amb el sucre i afegim a la llet i posteriorment a la llet que havíem 
bullit. Barregem amb barilla ràpidament perquè l'ou no se solidifiqui. 
Després ho posem a foc lent fins que espesseixi. 
Pas 2:  
Per a la coca: 
Separar les clares dels rovells i reservar-les. En un bol posar-les 4 rovells i a continuació 
tots els ingredients per l'ordre en què apareixen en l'apartat ingredients. 
Pas 3:  
Després treballar amb tot amb les mans durant uns 10 minuts fins que quedi una 
massa. 
Muntar les clares a punt de neu i afegir-les a la mescla amb moviments suaus. 
Pas 4:  
Preparar una safata amb paper de forn i tirar al mig la mescla. Distribuir perquè quedi 
uniforme i posar el que vulguem per decorar. Nosaltres, hem posat la crema pastissera, 
pinyons i sucre. 
Cal vigilar el forn doncs quan comença a daurar per damunt haurem de punxar i si 
comprovem que està cuita la retirarem del forn. En 10 minuts l'hem tingut a punt. 
 
Temps de cocció: 10 Minuts a 180/200°això anirà en funció del forn  
 

Ingredients: 
• 4 ous 
• 500 g de Farina sense gluten
• 2 sobres de llevat sense gluten tamisat 
• 100 g de mantega amb textura de crema 
• Ratlladura d'escorça de llimona 
• llavor d'anís SG o un vas petit de licor 
• 250 g de sucre 
• una tassa petita d'oli de gira-sol 
• un got de llet sencera 

Per a un got de crema pastissera:  
250 g de llet 
2 rovells d'ou 
45 g de sucre 
25 g farina sense gluten 
1 palet de canyella 
1 tros de pela de llimona 


