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  HAMBURGUESA AMB TOMÀQUET I ENCIAM 
 
 
INGREDIENTS: 
 

 100ml de llet tèbia 
 ½ kg de carn picada de vedella 
 1 ou 
 1 dent d’all 
 1 culleradeta de comí 
 Oli d’oliva 
 50grs de pa rallat 
 1 pot de maionesa 
 1 enciam 
 5 tomàquets 
 1 cogombre 
 Sal i pebre 
 Panets rodons 
 
 

ELABORACIÓ: 
 
Posem en un bol la carn picada amb els ous, el comí, el pa rallat, la llet i l’all tallat molt 
petit 
Amassem fins que ens quedi ben homogènia, salpebrem al gust 
Fem boletes petites i les aplanem fins que tinguin forma d’hamburguesa 
Netegem l’enciam i sequem bé, el tallem a tires molt fines. 
Netegem i tallem a rodanxes el tomàquet. 
Netegem i tallem a rodanxes fines el cogombre 
Posem a coure les hamburgueses a una paella amb un raig d’oli 
Mentres es van fent les hamburgueses comencem a muntar el plat, obrim els panets. 
Untem una mica de maionesa 
Posem un parell de rodanxes de cogombre 
Quan estiguin les hamburgueses hi posem una a cada panet 
Acabem el plat afegint una rodanxa de tomàquet i un niu d’enciam. 
 



Escola d´Aprenents 

 



Escola d´Aprenents 

  PLUM-CAKE 
 
 
INGREDIENTS: 
 

• 100g de mantega pomada 
• 100g de sucre en pols 
• 2 ous 
• 110g de farina 
• 25g de farina d’ametlla 
• ½ sobre de llevat Royal 
• 100g de fruita confitada 
 

ELABORACIÓ: 
 
Batre amb les varilles la mantega amb el sucre. Ha de quedar ben esponjós i de color 
blanc. 
Encara amb les varilles elèctriques, afegir els ous un a un, integrant bé cada ou abans 
d’afegir el següent. 
A mà, afegir la farina tamisada, el llevat i la farina d’ametlla, amb moviments suaus per 
no perdre l’emulsió. Afegir les fruites confitades a trossets. 
Abocar dins un motlle untat amb mantega i farina. Coure-ho a 170º durant una hora 
aproximadament (punxar amb un escuradents per comprovar la cocció). 


