“Petit fours de pinya i coco”

Xavi Donai
Xef de pastisseria i responsable de cuina dolça del
restaurant Lasarte (tres estrelles Michelin)

La recepta

Desembre

SABLÉ D’AMETLLA:
• 190 gr de mantega a daus
• 160 gr de sucre de llustre
• 1 gr de sal
• 75 gr d’ametlla en pols
• 350 gr de farina
• 1 ou
ELABORACIÓ:
Barregeu la mantega amb el sucre de llustre; afegiu-hi l’ou i la farina i
amasseu-ho bé.
Estireu la massa entre dos papers, tan prima com sigui possible, i
congeleu-la.
Talleu-la amb un tallapasta rodó petit i coeu-la sobre Silpat a 170º durant
10 minuts.
Reserveu-la a temperatura ambient.
MOUSSE DE COCO:
• 250 gr de puré de coco
• 3 fulls de gelatina
• 250 gr de nata semimuntada
ELABORACIÓ:
Escalfeu una part del puré de coco i afegiu-hi els fulls de gelatina
prèviament hidratats i escorreguts. Afegiu-hi el puré de coco restant i
barregeu-ho amb la nata semimuntada.
Dosifiqueu-la mescla en motlles d’esfera, inseriu-hi la gelatina, cobriu-la
amb mousse fins a omplir els motlles i congeleu-los.
GELATINA DE PINYA PER A L’INTERIOR:
• 360 gr de puré de pinya
• 40 gr de sucre
• 2 fulls de gelatina

ELABORACIÓ:
Escalfeu el puré de pinya amb el sucre i afegiu-hi els fulls de gelatina
prèviament hidratats i escorreguts.
Aboqueu-ho en motlles de silicona en forma d’esfera d’1 cm de diàmetre.
GLACEJAT BLANC:
• 125 gr d’aigua
• 225 gr de sucre
• 225 gr de glucosa
• 225 gr de xocolata blanca
• 10 fulls de gelatina
• 160 gr de llet condensada
• 90 gr de gelatina neutra
• Colorant blanc
ELABORACIÓ:
Feu bullir l’aigua amb el sucre i la glucosa i retireu-ho del foc.
Escorreu els fulls de gelatina hidratats i afegiu-los al xarop.
Coleu la mescla sobre la xocolata blanca semifosa i emulsioneu-ho amb la
batedora.
Afegiu-hi la llet condensada i continueu emulsionant. Quan estigui ben
integrada, afegiu-hi el glacejat i continueu emulsionant.
Incorporeu-hi el colorant colat i un cop integrat cobriu-ho. Quan la
temperatura hagi baixat a 35º-40º ja es pot utilitzar.
MUNTATGE DEL PLAT:
Banyeu les esferes congelades amb el glacejat i col•loqueu-les sobre les
sablés.
Decoreu-les amb làmines de coco fresc i serviu-les.
Elaboració: 90 mins / 4 persones

És temps de pinya!

