
Consorci per a la Normalització Lingüística – Servei Local de Català d'Esparreguera 

Can Pasqual – Carrer dels Cavallers, 26, 1a planta – 08292 – Esparreguera 

Tel. 93 772 92 92  – A/e: esparreguera@cpnl.cat – Web: Whatsapp: 644 39 00 40 

http://www.cpnl.cat      www.cpnl.cat/xarxa/cnlcanametller 

www.twitter.com/SLCEsparreguera  www.twitter.com/jovesillengua  

www.facebook.com/slcesparreguera   https://instagram.com/slcesparreguera  

http://blogs.cpnl.cat/receptaris               http://blogs.cpnl.cat/esparreguera 

Coca de carxofes 
Catalunya 
 

Manuel Morales Reina 
 

 
Ingredients  

 
1 paquet de pasta de full congelada 5 carxofes 

3 ous       ¼ de kg de nata 

150 g de pernil dolç    50 g de formatge ratllat 
100 g de formatge per a fondre a daus 

Pebre, nou moscada, mantega, farina i sal 
1 llimona 

 
 

Preparació  
 

Escalfeu el forn a temperatura alta. 
 

Netegeu les carxofes traient-ne les fulles dures i talleu-les en làmines 
fines. Escorreu una llimona i guardeu-ne el suc. Poseu les carxofes en 

un recipient amb aigua i el suc de llimona perquè no s’oxidin. 
 

Dins d’una cassola gran foneu mantega i afegiu-hi la carxofa ben 

escorreguda amb una mica de sal i pebre. Coeu-la primer a foc viu i 
després abaixeu el foc. Afegiu-hi una tassa d’aigua calenta i tapeu la 

cassola. Aneu controlant que les carxofes no quedin sense líquid. 
 

Un cop cuites, refredeu-les i afegiu-hi dos ous batuts amb el formatge 
ratllat, un pessic de nou moscada, la nata i el formatge a daus. 

 
A part, amb l’ajut d’un corró, aplaneu i estireu la pasta de full i 

traieu-ne dues làmines, una de més gran que l’altra. Agafeu una 
safata de forn i unteu-la amb mantega i enfarineu-la. 

 
Col·loqueu la làmina més gran al fons de la safata. Al damunt, poseu-

hi el pernil i les carxofes amb la salsa. Tapeu-ho amb l’altra làmina i 
pinteu-ne la superfície amb ou batut, tot segellant les vores de la 

coca. 

 
Fiqueu la safata al forn ben calent durant 50 minuts i després deixeu-

ho reposar uns 5 minuts més. Serviu la coca a talls. 
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