
                                                        

Sara 
Imma Cardona  
 
Els Països Catalans 
 
Ingredients 
 
Per al pa de pessic 
7 ous 
150 g de farina 
150 g de sucre 
4 ous 
1 cullerada de llevat en pols 
2 cullerades soperes d’aigua 
 
Per a la crema 
150 g de sucre de llustre 
150 g de mantega 
2 rovells d’ou 
1 copeta de conyac o de Cointreau 
 
Per muntar el pastís 
125 g d’ametlles crues laminades 
 
 
 
Preparació 
 
Primer separeu una cullerada sopera de sucre per afegir-la a les clares. Després  
separeu les clares dels rovells (recipient de clares i recipient de rovells) per poder-les 
batre amb la batedora. Després afegiu el sucre als rovells juntament amb l’aigua i 
mescleu-ho amb les varetes fins que quedi tot ben batut. Seguidament aneu 
incorporant-hi la farina, a poc a poc perquè quedi ben mesclada, sempre treballant 
amb les varetes, fins que quedi esponjós.  
Tot seguit, munteu les clares a punt de neu, a les quals heu d’afegir a poc a poc la 
cullerada de sucre que heu reservat al principi. Quan tingueu les clares ben muntades 
(ho estan si gireu cap avall el recipient i no cauen) agafeu-ne un parell de cullerades i 
mescleu-les amb els rovells per suavitzar la mescla. Tot seguit podeu mesclar-ho tot 
amb molt de compte perquè les clares no baixin. S’ha de fer amb una espàtula ben a 
poc a poc fent moviments en forma de creu i de baix a dalt. 
Quan estigui tot ben mesclat, poseu-ho en un motllo de 24 cm, que prèviament haureu 
untat amb mantega o margarina. 
Preescalfeu el forn a 170º (encès per sobre i per sota), col·loqueu la safata del forn en 
la part superior perquè tapi la calor directa i no es cremi el pa de pessic. Situeu el  
motllo al centre del forn i a sobre del fogar. No obriu el forn; segons el model triga uns 
60 minuts a pujar tot. 
 
 



Primerament és convenient treure la mantega de la nevera unes hores abans o el dia 
anterior perquè s’estovi i així poder-la treballar millor. S’ha de treballar en un recipient 
fins que quedi amb l’aspecte d’una pomada. Mentre es va treballant, si voleu, o al final, 
podeu afegir-hi el sucre de llustre i seguidament els rovells d’ou i el conyac o 
Cointreau. 
Per muntar el pastís, primer fiqueu les ametlles al forn uns minuts perquè es daurin 
una mica. Controleu que no es cremin i aneu-les removent. 
Talleu el pa de pessic horitzontalment i col·loqueu una capa de la crema de mantega 
en una de les meitats i seguidament reconstruïu-lo. 
Després unteu tot el pastís amb la resta de la crema i escampeu les ametlles 
lleugerament torrades al forn per sobre i les vores del pastís. 
Finalment, poseu el pastís a la nevera i passades unes hores ja estarà a punt per 
servir-lo. 
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