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Galeria d’imatges

Bescuit d’ametlla
Ingredients:
•
•
•
•
•
•

250 gr. d’ametlla mòlta sense gluten
4 ous
200 gr. de sucre
ratlladura de llimona
sucre glaç sense gluten
25 o 30 cc. d’algun licor (orujo, licor d’herbes o el que més ens agradi - opcional )

Elaboració:
Greixar un motlle amb mantega, i posem el forn a escalfar a 180 graus.
Batre bé amb les varetes els ous amb el sucre, i anar afegint la ratlladura de llimona, el
licor si decidim posar-ho i l’ametlla mòlta
Posar la mescla al forn 25-30 minuts amb calor a dalt i a baix. Pot variar depenent del
forn.
Treure del forn i deixar refredar. Treure del motlle i col·locar amb cura sobre una
reixeta. Quan estigui fred del tot adornar al gust de cadascú. Pot ser amb sucre glaç o
amb cobertura de xocolata i ametlles laminades torrades.

Bescuit de carabassa
Ingredients:
• 300 gr. de carabassa
• 300 gr. de farina sense gluten
• 150 gr. de sucre
• 80 cc d’oli
• 4 ous
• 1 sobre de llevat sense gluten

Elaboració:
El primer que cal fer és pelar la carabassa. Partir-la en quadrats, posar-los uns 7-8 minuts
al microones, fins que estigui tova. Després deixar-la refredar.
Quan la carabassa ja està freda, triturar-la. En un bol batre amb les varetes els ous, el
sucre, la farina, el llevat, l’oli i la carabassa triturada ja freda. Barrejar-ho tot bé.
Posar-ho al forn en un motlle greixat amb mantega o oli d’oliva i al forn a 180º durant
uns 45 minuts. Anar controlant, doncs ja sabem que depèn del forn per al temps de
cocció.
Es pot menjar així tal com està o adornat al gust de cadascú, amb nata muntada sense
gluten, merenga,...

Recepta de Isabel Cebrián

Bescuit de iogurt i poma
Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 iogurt natural o de llimona
3 ous
2 mesures de iogurt de sucre
3 mesures de iogurt de farina sense gluten
gotetes d’essència de llimona sense gluten
1 cullerada d’oli
1 sobre de llevat sense gluten
mantega per greixar el motlle

Elaboració:
Batem els ous amb el sucre. Afegim a poc a poc el iogurt i ho batem. A continuació tirem
la farina tamisada amb el llevat i l’essència de llimona, batem i afegim l’oli, batem una
altra vegada.
Greixem el motlle amb mantega i posem la mescla decorant-ho amb trossos de poma.
ho posem al forn a 160º, amb el forn escalfat prèviament, uns 25 minuts. Si es vol a
l’últim moment empolsem amb sucre i s’afegeix una mica d’anís.

Recepta de Teresa de las Heras

Braç de gitano de crema
Ingredients:
•
•
•
•
•

4 ous
7 cullerades (soperes) de sucre
5 cullerades (soperes) de farina de patata sense gluten
2 gasoses (Gasificant)
Un raig d’anís dolç

Elaboració:
Pre-escalfar el forn a 170 graus.
Muntar les clares i després afegir el sucre, es barreja tot amb la màquina de muntar les
clares fins desfer tot el sucre.
Posar els rovells d’ous i remenar amb la llengua de pastisseria, sense força. Després
afegir la farina de patata tamisada amb un colador fi. Remenar fins que tot sigui una
pasta homogènia.
Posar paper vegetal sobre la safata de forn i afegir-hi la pasta, escampar-la amb la
llengua donant-li forma rectangular.
Posar-ho al forn durant 15 minuts aproximadament. No s’ha de daurar ja que després
s´ha d’enrotllar i es trencaria.
Un cop s’ha tret del forn es gira amb un drap de cuina net i se li dona forma enrotllantlo.
Un cop esta una mica fred (no del tot) s’omple, amb compte, amb la nata o la crema
sense gluten (aquesta ha de estar molt freda).

Recepta de Marta Panes

Braç de gitano de nata i maduixes
Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planxa de bescuit:
3 ous
90 gr. de sucre
80 gr. Farina sense gluten (Glutestop), si és una altra marca 90 gr.
1 polsim de sal
Melmelada de maduixots:
200 gr. de maduixots
100 gr. de sucre
Mitja llimona
Farcida:
150 gr. de maduixots
225 gr. nata muntada ensucrada sense gluten

Elaboració:
Planxa de bescuit:
Separar els rovells de les clares i muntar aquestes últimes a punt de neu (amb un polsim
de sal, jo les he muntat amb les varetes) i sense parar anar afegint molt a poc a poc el
sucre i després els rovells d’un en un, i finalment amb molta suavitat la farina tamisada.
Distribuir sobre silpat o paper adherent amb l’ajut d’una mànega pastissera i coure en
forn pre-escalfat a 190 graus durant 8-10 minuts. Retirar i reservar la planxa embolicada
amb un drap.
Melmelada de maduixots:
Netejar els maduixots i trossejar, espargir amb una mica de sucre i ruixar amb suc de
llimona. Deixar macerar 20 minuts, passar per un passapuré i posar en un cassó al foc
amb el sucre restant. Deixar coure fins que quedi espès (aprox. 10-15 minuts).
Netejar els maduixots, tallar petits i barrejar amb la nata.
Acabat:
Repartir la melmelada sobre la planxa de bescuit amb l’ajut d’una espàtula i emplenar
amb la nata i els maduixots. Enrotllar i espargir amb sucre lustre.

Recepta de Julia Giralt

Brownie al microones
Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•

125 gr. xocolata sense gluten (Nestlé Postres o gotes de xocolata Hacendado)
125 gr. mantega
125 gr. sucre
3 ous
3 cullerades de llet
80 gr. farina sense gluten (55 gr. farina d’arròs sense gluten + 25 gr. de maizena)
1/2 sobre llevat químic sense gluten (una mica menys d’1 sobre doble de gasificant)
40-50 gr. nous (opcional)

Elaboració:
Elaboració (manual o amb varetes de la batedora):
1) Fondre xocolata i la mantega al microones barrejar bé. Deixar refredar i reservar.
2) Batre els ous, el sucre, la llet i el llevat
3) Afegir la mescla de la xocolata amb la mantega. Barrejar.
4) Afegir farina. Batre.
5) Afegir les nous picades a trossos. Barrejar.
6) Abocar la mescla en motlle greixat apte per microones (que sigui profund, que si
no se surt) i ficar-ho a 900w 4min 30seg. (jo utilitzo un de silicona en forma de
corona, i no deixo de vigilar, ja que pot desbordar-se i en aquest cas paro uns
segons i torno a engegar-ho).
7) Important: deixar reposar 5 minuts dins del microones sense obrir la porta.
La mateixa recepta la podem fornejar. Seria uns 25-30 min, a 180° (en punxar amb
escuradents ha de sortir-nos lleugerament tacat de xocolata, no totalment net)

Recepta de Abigail Ballester

Coca de taronja
Ingredients:
•
•
•
•
•

6 ous
200 gr. sucre
1 i 1/2 cullerada sopera de Maizena
1 got de suc de taronja i la ratlladura
Sucre glaç per empolvorar sense gluten

Elaboració:
Posar en una font el sucre, els ous i batre.
Afegir la ratlladura de taronja i dissoldre la maizena amb el suc de taronja. Folrar un
motlle rectangular amb paper de forn i untar-ho amb mantega el poseu al forn a 170º
(20-25 minuts) empolvorar sucre. En un drap de cuina* i bolcar el bescuit quan àdhuc
està calent. enrotllar-ho amb ajuda del drap de cuina (com un braç de gitano)
La massa queda molt líquida, però qualla en el forn.
*Per fer aquesta recepta, cal que recordeu que els draps de cuina han de ser exclusius per elaboració
de plats sense gluten. No es poden utilitzar draps de cuina per cuinar productes amb i sense gluten,
ja que es pot produir una contaminació creuada.

Recepta d’Isabel Sánchez

Coca de Sant Joan
Ingredients:
• 200 cc llet
• 350 gr. de farina sense gluten
• 50 gr. mantega
• 30 gr. llevat fresc sense gluten
• la pell d’una llimona (sols la part groga - es pot afegir mitja pell de taronja)
• 1 ou
• 50 gr. de pinyons
• 2 cullerades soperes de sucre
• 1 culleradeta de postra de sucre vainilla sense gluten
• 1/2 culleradeta de sal
Elaboració:
Ratllar la pell de la llimona, afegir la llet, sal, sucre vainilla i mantega i barrejar (la
mantega a temperatura ambient perquè es desfaci millor). Afegim el ou i el llevat i
tornem a barrejar. Tot seguit afegim la farina i amassem durant 5 minuts i desprès
afegim el sucre i tornem a amassar fins que estigui tot ben integrat.
Estenem la massa en una safata de forn amb paper vegetal i la tapem per deixar-la
reposar durant aproximadament 40 minuts-1hora fins que dobli el seu volum.
Quan estigui afegim per damunt un enreixat de crema pastissera i pinyons, també
afegim uns pegots de sucre per damunt.
Pre-escalfem el forn a 180º i la deixem coure aproximadament uns 30 minuts. Quan li
falti poc la polvoritzen amb llet per damunt per donar-li lluentor.
Crema pastissera (per 600 grs.aprox.)
• 500g de llet
• 80 gr. de sucre
• 6 rovells d’ou
• 1 branca de vainilla (o pell de llimona i un trosset de canyella)
• 40g de maizena
S’afegeix a la llet el pols de la branca de vainilla (es pot fer mitja hora abans de fer-ho
perquè agafi més gust).Es bull la llet en un cassó.
Mentrestant en un bol es barregen els rovells amb el sucre amb un batedor i s’afegeix
la maizena. Quan la llet bull s’afegeix la barreja i es remena amb una espàtula de fusta*
amb compte de que no s’apegui, si passa això s’aixeca del foc el cassó. Quan estigui
espessa es retira del foc i es deixa refredar tapada en un plat amb film per a que no es
faci una crosta per damunt.
*Recorda que les espàtules de fusta, han de ser exclusives per celíacs. No es poden compartir
espàtules de fusta per cuinar amb i sense gluten, podria ser una font de contaminació.

Recepta de Nuria Alegre

Coca de recapte i pizzes
Ingredients:
•
•
•
•
•

500 gr. de Mix pan Schär
10 gr. de llevat sec sense gluten o 15 g de llevat fresc sense gluten
500 cc de aigua tèbia
6 gr. d’oli
5 gr. de sal

Elaboració:
En un recipient, barregem la farina amb el llevat, afegim la sal, l’oli i l’aigua tèbia i ho
pastem amb la batedora uns 5 minuts (varetes d’amassar). Ho deixem reposar de 25 a
30 minuts, tapat amb un drap humit.
Si volem fer pizza, coca de samfaina, coca de carbassó de ceba, panadons d’espinacs,
etc, agafem un tros de massa i l’aplanem amb un corró o amb les mans, donant-li la
forma rodona o allargada. Hem de tenir en compte que la massa és molt enganxosa i
haurem de fer servir bastanta farina perquè no se’ns enganxi a les mans.
La posarem en una safata per anar al forn i la guarnirem amb els ingredients que
vulguem.
Coca de samfaina o recapte: hi posarem tires de pebrot i albergínia escalivats i arengada
o tonyina i un bon raig d’oli d’oliva per damunt.
Coca de carbassó i ceba: posarem la ceba i el carbassó tallats molt fi nets i cuits al
microones per a que treguin aigua, i un bon raig d’oli. Quant faltin 10 minuts per acabar
la cocció hi posarem al damunt trossets de bacon ben fi nets.
Tan les coques com les pizzes no tenen una única manera de fer, podem posar i
combinar els ingredients que ens agradin.
Courem la coca uns 30 minuts al forn a 200º. El forn l’engegarem quan comencem a
farcir la coca.
*Quan fem la coca per primera vegada, hem d’anar en compte amb el temps de cocció.

Recepta Anna Pascual

Coca de vidre
Ingredients:
•
•
•
•
•
•

1 got d’aigua (una mica calenta per desfer el llevat)
1 got moscatell o mistela
1 got d’oli de gira-sol
¼ llevat fresc sense gluten
Farina sense gluten (aprox. 1kg)
(pel guarniment: oli d’oliva i sucre)

Elaboració:
Es posa en un recipient l’aigua amb el llevat, l’oli i el moscatell i s’hi va afegint farina,
tota la que admeti (amb aquestes quantitats n’admet quasi un quilo).
Quan la massa és ben espessa, a punt per amassar es deixa reposar una ½ h. (tapada
amb un drap o paper film)
Un cop reposada la massa, es va agafant a petites porcions, s’amassa i amb un rodet de
cuina s’aplana fins que quedi molt prima, tot el que es pugui.
Es posa a la safata del forn amb paper de forn per a que no s’enganxi, i a sobre de la
massa s’hi posa una mica d’oli bo, ben estès amb un pinzell (aquest cop, d’oliva) i
s’ensucra bé.
Es fica al forn a 180 o 200 graus, uns 10/15 minuts i es manté fins que esta torrat.

Recepta de Marta Panes

Cupcakes de vainilla
Ingredients:
• 100 gr. de farina Schar mix C
• 1 cc de llevat químic sense gluten
• 100 gr. de sucre
• 100 gr. de mantega sense sal
• 2 ous
• 2 cullerades de llet
• 1 ½ cc d’extracte de vainilla sense gluten

Elaboració:
Pre-escalfar el forn a 180º.
Preparar el motlle amb vuit paperines per cupcakes. Batre la mantega amb el sucre fins
que estigui cremosa, afegir els ous batuts amb l’extracte de vainilla i a continuació la
farina tamisada amb el llevat. Afegir la llet i repartir la massa per les paperines. Fornejar
durant 18-20 minuts. Deixar refredar al motlle durant 5 minuts i després retirar-los i
posar-los damunt d’una reixa perquè es refredin.
Quan estiguin freds ja es poden decorar.
Per fer els cupcakes de colors només cal afegir a la massa colorant sense gluten.
Buttercream de Vainilla
• 250 gr. de mantega sense sal a temperatura ambient
• 325 gr. de sucre glaç
• 1 cc extracte de vainilla
• 2-3 cullerades de llet semidesnatada
Tamisar el sucre i afegir la mantega i l’extracte de vainilla. Batre a velocitat baixa un
minut i després 5 minuts a velocitat més rapida. Ha de tenir una textura molt cremosa.
Per tenyir-lo només cal afegir colorant sense gluten.

Recepta de Nuria Alegre

Cupcakes de xocolata
Ingredients:
• 180 gr. Farina sense gluten Schar mixC
• 1,5 culleradeta de llevat químic sense gluten
• 3 ous mitjans a temperatura ambient
• 200 gr. Sucre bru
• 100 ml. Oli d’oliva
• 40 gr. Cacau en pols sense sucre (marca Valor)
• 120 ml. Llet semidesnatada a temperatura ambient
• 1 culleradeta de vainilla en pasta sense gluten

Elaboració:
Pre-escalfar el forn a 180º.
Barrejar el sucre amb l’oli. Fer-ho a mà. Afegir els ous un a un perquè s’integrin bé.
Després afegir el cacau, la farina i el llevat tamisant-lo prèviament. Remoure molt bé
amb l’espàtula. Quan es comenci a barrejar afegir la llet a poc a poc. Afegir la vainilla
(també serveix extracte).
Posar la mescla en els papers de cupcake. Tirar una cullerada en cada paper, omplint-los
com a molt fins a 2/3.
Fornejar 20 minuts a 180º. Després deixar-los refredar.
Ingredients per la buttercream:
• 425 gr. Sucre glacé
• 115 gr. Mantega a temperatura ambient (mantega sense sal)
• 85 gr. Cacau en pols sense sucre (marca Valor)
• 105 ml. Llet semidesnatada a temperatura ambient
Tamisar el sucre i també el cacau, tot junt. Quan més fi sigui el tamís millor. Afegir
després la mantega i la llet.
La mantega mai en el microones.
Batre-ho tot. Primer a poc a poc i després al màxim. Batre-ho a potència màxima mínim
3 minuts. Ha de quedar una textura similar a un gelat.
Per la decoració utilitzarem una manega pastissera d’un sol ús amb filtre d’estel obert.
Els cupcakes han d’estar totalment freds per poder-los decorar. Primer posar una capa
de crema perquè quedin igualats. Posar la màniga de forma perpendicular i fer un cercle
de dins a fora. Després posar una porció de xocolata de decoració o una llaminadura.

Recepta de Abigail Ballester

Magdalenes per fer cupcakes
Magdalenes:
• 6 cullerades d'oli
• 9 cullerades de llet
• 2 ous (M)
• 150gr farina Proceli Mix
• 3 cullerades de Nesquick
• 1 sobre de llevat sense gluten
• 3 cullerades de fructosa (o 6 de sucre)
1. Posar tots els ingredients en un bol i barrejar-los amb la batedora.
2. Posar el líquid resultant en els motlles per magdalenes.
3. Posar les magdalenes en el microones i programar 3 minuts a màxima potència
(en funció de la potència del microones posar més o menys segons).
4. Treure del moll i decorar al gust.

Buttercream:
Sucre glaç
Mantega sense sal
Colorant alimentari sense gluten
Vainilla.
1. Barrejar a parts iguals el sucre glaç i la mantega sense sal
2. Posar sucre de vainilla i seguir removent
3. Posar unes gotes de colorant alimentari per donar-li aquest color característic,
remoure i... llest! Ja ho podem posar en la màniga pastissera.

Recepta obtinguda de la URL:
http://www.celiacosburgos.org/adftp/MAGDALENAS%20AL%20MICROONDAS.pdf

Recepta realitzada
per Mònica Berenguer

Bunyols de vent
Ingredients:
• 80 gr. d'aigua
• 80 gr. de llet.
• 30 gr. de mantega
• 80 gr. de maizena tamisada.
• 1 cullereta de llevat sense gluten
• 2 ous M
• un polsim de sal.
Pel farcit:
200 ml. de nata muntada sense gluten
Ganaché de xocolata (100 gr. de xocolata per fondre, 100 ml de nata per muntar, 1
cullereta de mantega)
Confitura de batata.(200 gr. de batata cuita, 200 gr. de sucre, suc d'una llimona, 1/2
cullereta de canyella sense gluten, ½ cullereta de goma xantana)

Elaboració:
En un cassó posem l'aigua, la llet, la mantega i la sal i esperem que bulli. Quan arrenqui
a bullir retirem el cassó del foc i tirem de cop la maizena i removem amb una vareta
perquè no es faci grumolls.
Incorporem els ous d'un en un (aquest pas és important) i fins que el primer ou no estigui
integrat no afegirem l'altre (es pot fer amb la batedora)
En una paella fonda posem oli de gira-sol i fiquem amb una cullera petita trossos de
massa, sabrem que estan fets perquè es donen la volta sols.
Els posarem en un plat amb paper absorbent i deixarem refredar.
Muntem la nata i amb una pispa pastissera emplenem.
Si els volem de xocolata, prepararem un “ganache”: en un cassó posarem la nata a bullir,
retirarem del foc i afegirem la xocolata i la mantega, remourem fins que es fongui,
temperarem una mica i posarem en una pispa pastissera i a emplenar.

Recepta de Abigail Ballester

Macarons
Ingredients:
• 70 gr. clares d’ou (temperatura ambient)
• Pessic de sal
• 80 gr. d’ametlla en pols sense gluten
• 150 gr. sucre glaç sense gluten
• 30 gr. sucre
• Colorant sense gluten
Per la crema de xocolata:
• 150 gr. xocolata de fondre sense gluten
• 150 gr. nata per muntar sense gluten

Elaboració:
En un bol, tamisem l’ametlla en pols juntament amb el sucre glaç. Reservar.
En un altre bol, muntarem les clares a punt de neu amb el pessic de sal. Primer a poca
velocitat, quan comenci a escumar afegirem el sucre normal. I a mesura que es vagin
muntant, augmentarem la velocitat fins que quedi una merenga ben muntada. Si volem
fer els macarons d’un sol color incorporarem ara el colorant.
Afegim la barreja d’ametlla en pols i sucre glaç damunt la merenga (en tres cops). Es
barreja amb una espàtula del centre cap a fora. La textura final, ha de ser que al aixecar
l’espàtula la crema ha d’anar caient com una cinta.
Es col·loca la mescla dins una màniga pastissera i es van formant cercles. Importantíssim
picar la safata ben fort, perquè tregui l’aire. Si fa bombolletes, punxar-les amb un
escuradents.
Es deixen assecar, fins que al tocar-los amb el dit no taquin.
Passat el temps de repòs, s’enfornen durant 12-14 min. a uns 130 graus. Posar la safata
del forn damunt de dos safates més.
Es deixen refredar i es retiren del paper de forn. Millor deixar a la nevera durant 24 h.
abans de ficar el farciment.
En un cassó, es bull la nata, es retira del foc i s’afegeix la xocolata a trossets, remenantla fins que quedi ben desfeta. S’aboca en una màniga pastissera i es deixa refredar.
Per muntar els macarons, s’agafa una de les dues galetes, i es farceix amb la màniga
pastissera i es tapa amb l’altra galeta.

Recepta de Mercè Felip

Miguelitos
Ingredients:
• Pasta fullada sense gluten
• Crema sense gluten (tipus natilles)
• Trufa (nata de muntar sucre i Nesquick)

Elaboració:
Es posa la pasta fullada en el marbre o taula en la qual treballeu, li feu uns talls d'uns
6x5 cm i la introduïu al forn.
La pasta ha de pujar, així que no es punxa, solament s'esquitxa amb aigua per a la
humitat, quan veieu que estan fets es retiren i es deixen refredar, (com cada forn és
diferent, cadascun té el seu temps de cocció).
Per fer la trufa:
Es barreja la nata de muntar, el sucre i el Nesquik, la quantitat de sucre va al gust.

Napolitanes de crema
Ingredients:
• Pasta fullada sense gluten
• Crema sense gluten (tipus natilles)
• Barreja de sucre i canyella sense gluten (al gust)
Elaboració:
S’estira la massa al taulell no gaire fina, i es tallen uns quadrats, Es punxa un costat del
quadrat i es posa una cullereta de crema. Es tanca la massa unint les vores, s’aixafa amb
una forquilla, es posa sucre i canyella i ho introduïm al forn.

Recepta de Loli Felipe

Orelletes
Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 ml. de Llet
1 cullerada sopera de coriandre sense gluten (herba seca)
1 cullerada sopera d'anís sense gluten (herba seca)
6 cullerades soperes de sucre
1 tasseta de cafè d'oli de gira-sol
1 pessic de sal
1/2 kg. de farina sense gluten PROCELI
1/2 tub de vidre d'essència de llimona sense gluten (Montserrat)
1 sobre de llevat sense gluten
2 ous
1 tasseta (de cafè) d'anís

Elaboració:
1.
2.
3.
4.

Fer bullir la llet amb el coriandre i l'anís i després passar-ho pel colador.
Quan estigui colat posar-ho a la panificadora i afegir-hi tots els ingredients.
Programar la panificadora al programa 8 amassar i fermentar.
Fer boletes, no gaire grosses, ja que si són molt grosses es trenquen, ben
enfarinades tant per dintre com per fora, posar molta farina al marbre i al rotllo
i estirar vigilant no s'enganxin.
5. Agafar per una punta vigilant no es trenquin i posar en una cassola plena d' oli
de gira-sol bullint, estrènyer amb una espàtula i quan estigui dorada girar per
l'altra banda.
6. Es treuen i es fiquen amb paper de cuina i al damunt de l'orelleta espolsar-hi el
sucre.

Recepta de Àngels Vilalta

Palmeretes
Ingredients:
• Pasta fullada sense gluten
• Sucre i canyella sense gluten (al gust).
Elaboració:
Estirar la massa solament una mica i s'ha de quedar en forma uniforme, quadrada o
forma rectangular, has d’empolsar amb la barreja de sucre la base, després has d'anar
enrotllant doblegant fins que arribis al centre de la massa, els dos costats igual, quan
estiguin junts has de mullar les dues parts i així quan s’ajunten s’enganxaran.
Després talles amb una grossor ni molt fi ni molt gros, les vas arrebossant amb la barreja
de sucre, i les poses al forn que el tindràs pre-escalfat i ho deixes a una temperatura de
180°.
La safata ha d'estar a baix, i el forn posat a dalt i a baix, el temps depèn del forn, una
vegada les vegis amb un color daurat ja estaran.

Bombons
Ingredients:
 100g de cobertura Nestlé sense gluten
 50 mantega
 1 tasseta (de cafè) d'anís
Elaboració:
Escalfar al bany María i afegir-hi Corn flakes sense gluten, nous, avellanes, ametlles,
panses....

Recepta de Mari Trigo

Saint Honoré
Ingredients:
•
•
•
•
•

Pasta fullada sense gluten.
Crema (tipus natilles sense gluten).
Nata muntada sense gluten
Sucre, canyella sense gluten (has de barrejar-les al gust teu)
Avellana mòlta o triturada sense gluten

Elaboració:
Fer la pasta fullada, estires la pasta fullada sobre el marbre (ficar farina sense gluten
perquè no s’enganxi la massa) una vegada estirada donar-li forma, és a dir, doblegar les
vores i mullar-les una miqueta perquè s’enganxin, després punxar la massa amb una
forquilla, perquè no pugi, empolsar amb la barrejar de sucre i canyella, i posar l’avellana
triturada si us agrada.
Amb el forn pre-escalfat a 180 graus, posar la safata sota de tot.
Una vegada feta la pasta fullada posar part de la crema (freda) en un bol i afegir-li nata
(3 parts de crema i una de nata)
Estendre la barreja per la pasta fullada una vegada ben estesa cremes la crema,
l’adornes amb nata i poses al damunt de la nata avellana mòlta.

Recepta de Loli Felipe

Pastis de formatge (tipus Quesada)
Ingredients:
• 3 ous
• 3 formatges en porcions sense gluten (tipus La vaca que rie)
• 1 cullerada de formatge tipus Philadelphia sense gluten
• 1 iogurt
• 1 mida del iogurt de farina sense gluten (jo faig 2 parts arròs i l’altra maizena)
• 2 mides del iogurt de sucre
• 3 mides del iogurt de llet.
Elaboració:
Es barreja tot amb el turmix i es posa en un motllo amb mantega al forn, pre-escalfat a
200 durant uns 40 o 45 min.

Pastis de formatge
Ingredients:
• 200g de galetes tipus maria sense gluten
• 70g de mantega
• 250g tipus Philadelphia sense gluten
• 400g de llet condensada
• el suc de 1 llimona gran
• melmelada de gerds o maduixa sense gluten
Elaboració:
1. Triturar les galetes i barrejar-les amb la mantega fosa.
2. Posar la pasta com a base en un motllo desmuntable.
3. Batre el formatge amb la llet condensada i el suc de la llimona.
4. Posar-ho al motllo damunt de la base de galeta i deixar-ho refredar, mínim un
parell d’hores. Treure-ho de la nevera i decorar-ho amb la melmelada.

Recepta de Maria Sarlé

Flam de coco
Ingredients:
• 75 gr. de coco ratllat sense gluten
• 80 gr. de sucre aproximats
• 200 cc de llet condensada
• 400 cc de llet sencera
• 4 ous

Elaboració:
Posem la llet condensada, la llet sencera, els ous i ho barregem amb la batedora. El coco
es posa al final, abans d’abocar-ho al motlle.
Fem el sucre cremat posant el sucre en un casso amb un raig d’aigua i remenem fins que
veiem que el sucre comença a agafar color. Llavors li afegirem un raig de suc de llimona.
Posem el sucre cremat al fons del motlle i barregem tots els ingredients.
Hem de posar el motlle dins el forn al bany maria a 210º aprox. 1h (ha d’augmentar de
volum i que quan el punxis amb la forquilla aquesta quedi seca)

Recepta de Montse Mases

Pa de pessic
Ingredients:
• 3 Ous
• 3 Cullerades soperes de Maizena
• 3 Cullerades de sucre
• 1/2 Cullerada de postres de llevat en pols sense gluten (jo faig servir del Mercadona)
Elaboració:
1. Es separa la clara del rovell.
2. Es munten les clares junt amb el sucre fins a punt de neu, o sigui, quant girem el bol
no ha de caure.
3. En el bol que tenim el rovell hi afegim el llevat fins que estigui espès.
4. Barregem el rovell amb les clares i ho remenem lentament.
5. Hi afegim la maizena, remenant a poc a poc fins que estigui tot barrejat.
6. Untem una safata pel forn amb oli i maizena i hi afegim tot el preparat.
7. Ho posem al forn, quant veiem que esta rosset el punxem per veure si ja està fet.

Recepta de Mª Àngels Vilalta

Pastís tres xocolates
Ingredients:
Per a la base
• 80 g de mantega
• 400 g de galetes tipus “digestive”
sense gluten
Per al pastis
• 150 g de xocolata blanca sense
gluten
• 150 g de xocolata amb llet sense
gluten

• 150 g de xocolata negra sense gluten
• 1 l de nata líquida sense gluten
• 500 ml de llet
• 3 sobres de quallada sense gluten
• 100 g de sucre (opcional)
• 50 g de xocolata per decorar sense
gluten (opcional)

Elaboració:
Començarem preparant la base.
I com qualsevol base de galetes, procedim a picar o triturar les galetes i barrejar-les amb
la mantega fosa. Les col·loquem en el motlle (En aquest cas un de 22 o 24 cm) en el qual
prepararem el pastis perquè ens serveixi de suport a les capes (si es posa un paper de
forn serà més fàcil treure’l del motlle).
El pas següent és començar a preparar les xocolates, o les seves quallades. Barregem la
llet i la nata (tindrem 1,5 llitre que partim en tres parts de 500 ml cadascuna).
La quallada en si mateixa es produeix igual amb llet i nata que solament amb llet, però
en afegir la nata, com que té més grassa ens dóna un plus de cremositat. Pren una
xocolata. Escalfa la llet i fon en ella la xocolata i afegeix un sobre de preparat per
quallada. Remou durant uns 8 minuts fins que tinguis una mescla homogènia. Aboca
sobre la base de galeta i introdueix-la en la nevera perquè acceleri el quallat. En el temps
que preparem l'altra xocolata prendrà cos i evitarà que les capes es barregin.
Pren un altre tipus de xocolata i procedeix de la mateixa forma que abans. En els 10
minuts que trigaràs tindràs la capa de xocolata blanca lleugerament quallada, prou per
abocar una altra damunt. En la majoria de les receptes aconsellen ratllar aquesta capa
amb una forquilla perquè s'agarrin una amb l'altra.
Ajuda't d'una cullera que serà on aboquis la nova capa, per evitar que et deformi la capa
inferior si cau molt forta. De nou al frigorífic.
Pren la xocolata negra i procedeix de la mateixa manera que els dos anteriors, ratllant
la capa de xocolata amb llet i abocant aquesta damunt ajudats d'una cullera. En aquesta
xocolata si vols que quedi més dolça, pots afegir una mica de sucre.
Tota la nit en la nevera i llest. Si la vols decorar amb encenalls de xocolata, com nosaltres,
només has de fondre una mica de xocolata i estendre-ho bé al taulell. Quan estigui casi
fred, ajudats d'un ganivet, ho vas retirant en petits “canutillos”.

Recepta de Alicia

Pastis de pastanaga
Ingredients:
Per al bescuit:
• 250 ml oli de gira-sol
• 250 gr. sucre morè
• 3 ous
• 350 gr. pastanaga pelada.
• 120 gr. nous trossejades
• 375 gr. farina rebosteria sense gluten (250 gr. farina d'arròs + 125 gr. Maizena / També
es podria utilitzar els 375 gr. de farina MixC de Schar).
• 1/2 culleradeta de llevat sense gluten
• 1/2 culleradeta de bicarbonat (p.e. sobre lila de la parella de gasificants Hacendado,
sencer).
• 2 culleradetes de condiment de tres espècies sense gluten (gingebre, canyella, nou
moscada)
Per al setinat: (glacejat)
• 30 gr. mantega a temperatura ambient
• 180 gr. formatge d'untar sense gluten
• 1 culleradeta de ratlladura de llimona (jo a més he afegit com dues cullerades de suc
de llimona)
• 80 gr. sucre glaç

Elaboració:
1) Ratllarem la pastanaga i el gingebre i trossejarem les nous. Reservar.
2) Batrem l'oli, el sucre i els ous en un bol fins a aconseguir una massa espessa i cremosa.
3) Incorporarem la pastanaga, les nous i després la farina, llevat, bicarbonat i canyella
tamisats.
4) Abocarem la mescla en un motlle rodó untat amb oli i enfarinat.
5) Fornejarem (en forn pre-escalfat) a 180º uns 45 minuts. Una vegada fora del forn ho
deixarem reposar 5 minuts. Ho traurem del motlle i deixem refredar per complet en una
reixeta.
6) Cobrirem el bescuit amb el glacejat, el qual prepararem treballant la mantega (a
temperatura ambient), el formatge, la ratlladura i el sucre fins a aconseguir una mescla
homogènia.

Recepta obtinguda de “Celiaquines”
i realitzada per Abigail Ballester

Mona de fruita
(Gremi de Forners de Lleida)
Ingredients:
Per al pa de pessic:
• 6 ous mitjans (a temperatura ambient)
• 200 gr. Sucre
• 200 gr. Farina d’arròs sense gluten
• Gotes d’aroma de llimona o pessic vainilla sense gluten
Per l’almívar:
• 100 gr. Sucre
• 60 gr. Aigua
Posar el sucre amb l’aigua al foc. Un cop arranqui el bull es farà l’almívar.

Elaboració:
Pre-escalfar el forn a 160º - 170º.
Primer batrem els ous i anirem incorporant el sucre. S’ha de batre a potència forta per
tal que agafi aire. Hem d’aconseguir una consistència com de crema. Un cop això,
incorporarem poc a poc la farina prèviament tamisada.
Omplirem el motlle, prèviament untat de mantega o oli per evitar que s’enganxi, uns ¾
amb la mescla feta. Coure durant uns 25 minuts.
Decoració de la mona:
• Melmelada albercoc sense gluten
Xocolata trufada:
Ingredients:
• 100 gr. Cobertura de xocolata negra sense gluten
• 100 gr. Nata líquida
Fem arrancar el bull a la nata i poc a poc hi incorporem la xocolata. Anar remenant fins
que quedi la textura que vulguem aconseguir.

Recepta Gremi de Forners de Lleida

Tiramisú
Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•

5 Ous (només els rovells)
Sucre (1 cullerada)
Conyac (un raig)
Mascarpone (una terrina)
Melindros sense gluten
Cafè (una tassa)
Cacau sense gluten
½ litre nata liquida sense gluten

Elaboració:
Es posen els 5 rovells amb una cullerada de sucre al bany maria, quan espessi es treu del
foc i hi posem el Mascarpone i el raig de conyac.
Muntem la nata i si es vol, s'hi posa sucre però hem de tenir en compte que ja n'hem
posat abans. Aquesta nata la posem amb la barreja anteriorment feta.
En una safata es posen els melindros i es remullen amb el cafè per damunt (no els
suqueu a la tassa perquè queden massa molls). Un cop fet aquest pas ja hi podeu posar
la pasta amb el Mascarpone, ho refineu bé i ja es pot espolvorejar amb el cacau.

Recepta de Esther Huguet

Panadons
Ingredients:
per a la massa:
• ½ Kg. farina sense gluten
• 15 gr. sal
• 10 gr. sucre
• ½ sobre de llevat en pols sense gluten
• 50 gr. oli d'oliva
• 180-200 cc. d'aigua.
Barrejar tots els ingredients secs, afegir-hi l'oli i l'aigua que s’ha d’afegir a mesura que la massa
ens la demani, en una batedora i si és a mà posar-ho en un recipient.
Una vegada feta la massa pastar-la a mà uns 3-5 minuts, treballar bé fins que no s’enganxi a les
mans . Deixar-la reposar tapada en un lloc càlid durant uns 30 minuts.
Per farcir:
• Espinacs frescos trossejats
• Panses de Corint remullades sense gluten
• Pinyons
• All, sal
• Oli d'oliva verge extra
Elaboració:
Fer amb la massa unes boles individuals que deixarem tapades durant una hora perquè pugin
una mica. Després, damunt de la taula enfarinada s'estiren formant cercles d'uns 25 cm. de
diàmetre i un espessor d'uns 3-5 mm.
Col·locarem els espinacs trossejats en un recipient, sense gens d'aigua (coure-les al microones
un parell de minuts perquè perdin la rigidesa, aquesta part és opcional), i si han deixat anar
líquid, s'escorren estrenyent-les bé (tallar les tiges perquè no trenquin la massa).
Posarem damunt de la pasta, en el centre, un grapat d'espinacs, panses i pinyons. Si ens agrada
podem posar un all filetejat. Salarem i ruixarem amb un bon doll d'oli a fi que el panadó no quedi
sec.
Cobrirem el farciment amb la pasta dels laterals tancant ben les puntes . Ruixarem de nou amb
oli.
Courem a forn pre-escalfat a uns 180º durant 15-20 minuts, o fins que la pasta quedi daurada.
NOTA: Es pot fer també amb massa de pa
** En cas que es vulguin fer de carabassa, tallar tires de carabassa i deixar la nit abans cobertes
de sucre i emplenar barrejat amb els espinacs.
** L'all és opcional, però guanya molt pel contrast de sabors.
** Les panses es poden posar a remullar amb aigua mitja hora.

Recepta de Claudia Bellostas

Pa de baguetes
Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 gr. de farina sense gluten Shär Mix B
100 gr. de farina sense gluten Beiker
25 gr. de llevat fresc sense gluten
300 ml d’aigua
200 ml de llet
40 gr. de mantega a temperatura ambient
2 culleradetes de mel de canya
½ culleradeta de goma Xantana (opcional)
1 culleradeta de sal

Elaboració:
Dissolem el llevat en l'aigua temperada i el deixem reposar uns 5 minuts. Posem en la
cubeta tots els ingredients excepte la sal en el següent ordre, l'aigua amb el llevat, la
llet, la mantega, la mel, la farina i, opcionalment la goma Xantana.
Programem la funció pastat (en el meu cas programa 10 adaptat) que té una durada de
1:27 hora (22 min de pre-escalfament, 20 min de pastat i 45 min per llevar la massa).
Quan faci una estona que està amassant afegir la sal.
Una vegada transcorregut el temps de pastat i de repòs de la massa, veurem que ha
crescut moltíssim. Amb una llengua pastissera la baixem una mica sense barrejar molt.
Agafem porcions (la massa s’enganxa però és pot treballar bé) i amb les mans untades
amb oli formem panets allargats (amb forma de baguetes) i les anem ficant a la safata
de forn.
Una vegada formades les baguetes, untar-les d'oli amb les mans o amb un pinzell i ficarles al forn. (El forn ha d’estar calent a 180º) Fornejar durant uns 30 o 40 minuts.
Transcorregut aquest temps treure les baguetes i deixar refredar en la reixeta.
(Si voleu l’escorça tova heu de cobrir-les amb un drap humit).

Recepta de Alicia Puig

Pa
Ingredients:
•
•
•
•
•

500 gr. de Mix pan Schär
10 gr. de llevat sec sense gluten o 15 gr. de llevat fresc sense gluten
500 cc de aigua tèbia
6 gr. d’oli
5 gr. de sal

Elaboració:
En un recipient, barregem la farina amb el llevat, afegim la sal, l’oli i l’aigua tèbia i ho
pastem amb la batedora uns 5 minuts (varetes d’amassar).
Ho deixem reposar de 25 a 30 minuts, tapat amb un drap humit.
Posem massa en un motllo, fem barres, panets, llonguets…
Quan els posem a coure al forn, els pintem per sobre amb llet, així agafen un color rosset
i la crosta és més cruixent.
Si fem un pa de motllo amb tota la farina que diu la recepta, ho courem 50 minuts a
200º. Els panets en 40 minuts estaran.
*Cal posar un recipient amb aigua al forn perquè no es ressequi massa.

Recepta de Anna Pascual

Pa sense gluten bàsic
Ingredients:
• 500 gr. farina sense gluten Proceli basic
• 450 ml. d’aigua
• 1 pastilla de llevat fresc sense gluten
• Oli, sal (opcional), vinagre (opcional)
Elaboració:
Es posen tots els ingredients a la panificadora o thermomix i s’amassa.
Si es cou amb panificadora es selecciona el programa nº9 (sense gluten) i s’espera que
s’acabi de coure. Si no teniu aquest programa o panificadora, es posa al motllo
corresponent i es deixa reposar tapat durant 40 minuts. Es pre-escalfa el forn a 220ºC i
quan ja està a punt el forn es cou durant 35-40 minuts.
Nota: El vinagre li poso perquè m’agrada el gust que li dona a la crosta. Si li posem nous o altres
fruits secs queda molt bo, però és millor posar-ho en el moment que amassa.

Pa de plàtan
Ingredients:
• 500 gr. farina sense gluten Proceli basic
• 450 ml. llet de soja sense gluten
• 1 pastilla de llevat fresc sense gluten
• Sal / Oli
• Vinagre (opcional)
• 2 plàtans (o més depenent del gust de cadascú)
Elaboració:
És el mateix procediment que l’anterior sols que es posa el plàtan tallat a trossets
petits en el moment d’amassar

Recepta de Anna Pascual

www.celiacscatalunya.org

