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La Recepta
Bretona amb aspic de fruites
Recepta per a 4 persones

Ingredients
Pasta brisa bretona: 2 rovells d’ou, 140 g de sucre, 150 g de
mantega, 4 g de sal, 200 g de farina, 20 g de llevat, 4 motlles
rodons de silicona lékué de 4 cm de diàmetre per 5 cm d’alçada.
Aspic de fruites: 300 g de pinya, 300 g de taronja, 500 ml
d’aigua, 14 g de fulles de gelatina, 70 g de sucre.
Avellanes garrapinyades: 100 g d’avellanes torrades sense
pell, 25 g de sucre, 20 g de mantega.
Menta i groselles

Elaboració
Pasta brisa bretona: Deixem la mantega a temperatura
ambient fins que tingui la consistència d’una pomada. Agafem
un bol, hi posem els rovells i el sucre, i ho remenem tot bé amb
l’ajut d’una espàtula. Afegim a poc a poc la mantega i la sal.
Finalment incorporem la farina i el llevat i ho barregem tot.
Reservem la pasta. Després l’estirem i tallem discs de 4 cm
d’amplada per 0,5 cm d’alçada i els col·loquem dins dels
motlles. Deixem les bretones al forn calent a 180º C, fins que
estiguin ben daurades.
Aspic de fruites: Pelem la pinya i la tallem en daus petits
d’un centímetre quadrat aproximadament, evitant la part del
cor, que és més dura. La reservem. Tot seguit pelem les taronges
i en traiem els grills amb cura d’agafar la part blanca. Els
reservem. Posem l’aigua en un pot, hi afegim la gelatina i el

sucre i ho escalfem
fins que arribi a
bullir.
Als motlles i sobre
la pasta cuita de
les bretones,
posem els dauets
de pinya i els grills
de taronja, alternant acuradament les fruites. Les banyem amb
la gelatina calenta, vigilant que l’aspic quedi el més uniforme
possible. El deixem refredar i el reservem.
Avellanes garrapinyades: En un pot antiadherent posem a
coure el sucre i les avellanes torrades sense pell. Quan estiguin
garrapinyades, les apartem del foc, hi afegim la mantega,
i les remenem amb una espàtula perquè no quedin enganxades.
Les estirem sobre un paper de forn i les deixem refredar.

Muntatge
Retirem els aspics dels motlles amb cura perquè no es trenqui
la pasta ni la gelatina amb les fruites. Els repartim en quatre
plats de postres i guarnim cada plat amb avellanes garrapinyades, unes petites fulles de menta i un penjoll de grosella.
Podem acompanyar les postres amb un coulis de nabius o una
salsa de taronja amb Grand Marnier, procurant que les salses no
potenciïn massa el sabor àcid de la pinya i la taronja de l’aspic. n

Coneguem Catalunya

Un passeig per BARCELONA amb Eduardo Mendoza
El treball “Un passeig per Barcelona
amb Eduardo Mendoza”, de Raquel
Gella, de l’Escola Joviat de Manresa,
ha resultat guanyador del primer
premi a la recerca en turisme i
hoteleria de batxillerat (vegeu pàg.
13 d’aquest Tot CETT).
“Aquest treball d’investigació està
basat en la creació d’una ruta literària i artística a través de la bibliografia d’Eduardo Mendoza. Hi ha
diverses raons que m’han motivat a
escollir aquest tema com a objecte principal d’estudi; la més
important és que recull dues de les meves passions: l’art i la lectura. També hi ha intervingut el fet que és un tema original i poc
explotat dins dels treballs de recerca, ja que les rutes literàries i
artístiques constitueixen una forma de turisme molt jove i, en
conseqüència, poc conegut, tot i que gràcies a llibres com El Codi
Da Vinci o L’ombra del vent cada vegada és més popular. Resulta
també un tipus de turisme en expansió, ja que és una manera

molt original i divertida de conèixer una ciutat o un país, fugint
de l’habitual recorregut que consisteix a visitar un seguit de
museus, monuments, etc., en alguns casos sense gaire sentit i
amb poca informació aplicada a les necessitats del turista.”
Eduardo Mendoza era l’autor adequat per al treball, ja que Barcelona té una gran importància en les seves obres. Pel que fa a la
recerca, està estructurada en dues parts: una part teòrica on es
fa un repàs històric del turisme des dels origens fins a l’actualitat, una anàlisi del perfil del turista del segle XXI i l’exemplificació d’alguns tipus de turisme actual; i una part pràctica centrada
en la creació de la ruta literària i artística. Per realitzar aquesta
última part es va dur a terme la lectura i anàlisi dels llibres de
l’escriptor en busca de carrers de la ciutat de Barcelona. Un cop
identificats es va fer la tria dels barris per on passaria la ruta
(Barri Gòtic, la Ribera, el barri de la Mercè, el Raval i les Rambles)
i es va establir que la durada seria d’unes 3 hores. Posteriorment
es va elaborar el recorregut (seguint l’ordre cronològic dels barris)
i l’anàlisi dels monuments importants per on passa. n
Més informació: raxu_ela@hotmail.com

