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Pastís de pastanaga
recepta
1- Pre-escalfa el forn a 175 ºC.
2- Renta i pela les pastanagues i ralla-les.
3- barreja la farina, el llevat (o bicarbonat), la sal, la nou moscada i la canyella en un bol.
4- En un altre bol, bat els ous i el sucre integral amb una
batedora de mà.
5- Afegeix l’oli de gira-sol i les pastanagues rallades i mescla-ho bé.
6- Afegeix les nous trossejades. Opcionalment hi pots afegir
panses. Torna a barrejar-ho.
7- Amb l’ajuda d’un colador, tamisa la mescla de farina, llevat,
sal, nou moscada i canyella sobre la barreja de tots els altres
ingredients. Remena-ho amb cura amb una cullera fins que
vegis que la farina estigui ben integrada.
8- Unta el motlle (20-25cm de diàmetre) amb unes gotes d’oli
i escampa’l amb un tros de paper de cuina, enfarina-ho, retira
l’excés de farina i finalment evoca-hi la mescla.
9- Posa’l al forn a 175ºC durant 5 minuts, després baixa la
temperatura a 160 ºC durant 30 a 45 minuts més (dependrà
del tipus de forn i la mida del motlle).

INGREDIENTS

- 2 ous
- 150 ml d’oli de gira-sol
- 150 g de sucre de canya integral
- 200 g de pastanaga ratllada
- 200 g de farina de rebosteria
- 50 g de nous trossejades
- 50 g de panses (opcional)
- 1 sobre de llevat en pols o
(1,5 cullerada i mitja de bicarbonat)
- 2 culleradetesde canyella mòlta
- Un polsim de nou moscada
- Un polsim de sal

HABILITATS TREBALLADES

Per saber si el pastís està cuit un cop ja hagi pujat i tingui bon
color, clava-li un escuradents al mig i, si veus que la massa no
s’hi enganxa, voldrà dir que ja està cuit. Apaga el forn, deixa’l
refredar a dins amb la porta mig oberta.

Pelar i ratllar la pastanaga coordinació ull mà.
Trencar les nous és tota una experiència i més si les tires a
terra per trencar, els hi encanta. Precaució fer-ho en un lloc
controlat però aquí la força, la coordinació ull ma és important
i després la motricitat fina per a treure-les de dins de les
closques també és un bon entreteniment. Treballem enfoc en
visió de prop.
Depèn amb quina mà agafi la cullera per a remenar i amb quin
sentit ho faci, en sentit a les agulles de rellotge obtindrem
informació de la seva lateralitat homolateral o creuada.
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