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Flor de lis 
Andalusia 
 
Ramona Esquinas i Cruz 
 
 
Ingredients 
 
1 got de llet 
3 ous 
1 copa d’anís 
½ got de farina 
4 cullerades de sucre 
1 motlle de ferro amb forma de flor  
 
 
Preparació 
 
Primer, bateu els 
ous en un bol i 
quan estiguin 
batuts incorporeu-
hi la llet, la copa 
d’anís i remeneu-
ho molt bé. Mentre 
remeneu, afegiu a 
poc a poc el sucre 
i la farina perquè 
no surtin grumolls. 
  
Mentrestant, 
escalfeu una 
paella amb oli i 
deixeu el motlle 
amb forma de flor al foc perquè estigui sempre calent. Per saber si 
s’ha escalfat l’oli o no, fiqueu-hi una pell de taronja i quan aquesta es 
fregeixi, ja estarà prou calent. 
 
Un cop escalfada la paella, agafeu amb un drap de cuina el motlle 
calent per mullar-lo dins el bol amb la massa. Un cop mullat, heu de 
veure que s’enganxa una capa de massa al motlle. Llavors, torneu a 
posar el motlle a la paella fins que la capa de massa es desenganxi, 
formant una flor. 
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Quan la flor es fregeixi retireu-la i poseu-la en un plat gran amb unes 
tovalles de paper a sota. Repetiu el procés fins que us quedeu sense 
massa. 
 
Un cop fetes, es poden arrebossar en sucre o afegir-ne una mica per 
sobre, segons el gust de cadascú. També podeu afegir una cirera 
confitada a cada flor per decorar-les.  


