
                 

       

Pastís de formatge 
Els Països Catalans 
 
Pilar Orellana  
 
Ingredients 
 
Per a la base de la galeta 
1 paquet de galetes maria 
200 g de mantega 
(per a un motlle de 20 cm, 2/3 de 
paquet de galetes maria i 165 g de 
mantega) 
 
Per al farcit de formatge 
3 terrines de formatge per untar Philadelphia (en total, 600 g) 
3 ous 
200 ml de nata 
25 g de sucre 
 
Per cobrir-ho us aconsello melmelada de gerds o de maduixes. 
 
Preparació 
 
Primer de tot heu de preparar la base. Després, esmicoleu les galetes, afegiu-hi la 
mantega fosa i remeneu-ho. Poseu la barreja al fons del motlle i escampeu-la 
uniformement amb l’ajuda d’una cullera. A continuació, coeu la base durant 5 minuts a 
uns 180º. Quan la tragueu, deixeu-la refredar completament. 
Mentrestant, prepareu el farcit de formatge. Poseu tots els ingredients en un bol i 
passeu-los per la batedora. Ha de quedar una barreja homogènia i sense grumolls. 
Tampoc ha d’agafar aire. S’ha de triturar l’estona justa perquè els ingredients quedin 
barrejats. 
Quan la base de la galeta sigui ben freda (abans no, molt important!) aboqueu-hi el 
farcit de formatge. 
Torneu a posar el motlle al forn (no us oblideu del paper d’alumini!) i deixeu que cogui 
el pastís durant 1 hora i 15 minuts a 160º. Si veieu que està enfonsat del mig, deixeu-
lo coure més estona. 
Quan el traieu del forn, si sacsegeu el motlle, veureu que es mou una mica. No passa 
res, quan es refredi ja quallarà. Quan sigui fred, poseu-hi la melmelada per sobre. 
Abans de servir-lo, l’heu de tenir com a mínim 4 hores a la nevera. 
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