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Empanada de pastanaga 
L’Argentina 
 

Míriam Ferrari Risso 
 

 
Ingredients  

 
Per a la massa: 

 

6 tasses de farina de blat 
2 tasses d’aigua freda 

½ tassa d’oli de gira-sol 
30 g de llevat de pa  

1 culleradeta de cafè de sal 
 

Per al farciment: 
 

1 ceba de Figueres  
½ porro 

8 pastanagues 
2 ous  

Formatge en pols 
1 rovell d’ou per a pintar la massa 

 

 
Preparació  

 
Primer de tot elaborareu la massa. 

 
Poseu la farina i la sal en un bol. Afegiu-hi l’oli de gira-sol i mescleu-

ho fins que quedi més o menys integrat. La textura ha de ser una 
mica farinosa. 

 
Tot seguit, afegiu-hi l’aigua freda a poc a poc, fins que quedi una 

massa integrada i homogènia. 
 

Feu una bola amb la massa, emboliqueu-la amb film transparent i 
guardeu-la a la nevera durant una hora (o, fins i tot, podeu preparar-

la el dia abans). 
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Per a fer el farciment, netegeu bé les hortalisses i talleu-les a 

rondanxes ben fines (si disposeu d’una trituradora us serà molt més 
fàcil). Poseu l’oli de gira-sol en una cassola i sofregiu-hi la ceba i el 

porro. Quan comencin a agafar color, afegiu-hi la pastanaga fins que 

sigui cuita. Apagueu el foc i deixeu que es refredi. 
 

Bateu els ous i amb una mica de sal i poseu-hi el formatge en pols. 
Afegiu-ho a la cassola (atenció amb la sal, ja que el formatge ja en 

té). Remeneu-ho bé. 
 

Poseu el forn en marxa a 200ºC per tal que estigui ben calent al 
moment de ficar-hi el pastís. 

 
Partiu la massa en dues meitats i esteneu-les bé. Amb una d’elles 

folreu la safata, tot procurant que la massa pugi per les quatre 
parets. Punxeu-la amb una forquilla, escuradents o punxó. L’altra 

meitat us servirà per a tapar-la. Farciu el pastís amb la pastanaga. 
Segelleu-ne bé les vores, tot recargolant les dues masses amb els 

dits. Punxeu la part de sobre,  pinteu-la amb el rovell d’ou i enforneu-

la fins que estigui cuita. 
 

Aquest pastís tant es pot menjar fred com calent. 
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