
PETITES IDEES 4_Cacau soluble i recepta de 
Tiramisú

El producte de la setmana: 

CACAU SOLUBLE 400g. EN POT DE VIDRE DE COMERÇ JUST

 A demanar de l'estoc, 3,39€.

Breu descripció

Cacau soluble en envàs de 400 gr. Ingredients: sucre de canya (77%), cacau en 
pols (23% mínim).

El grup de productors

Aquest  cacau  solubre  es  produeix  a  partir  de  cacau  procedent  de  MCCH 
(Equador)  i  Cabruca  (Brasil).  Mentre  que  el  sucre  de  canya  es  produeix  a 
Paraguai (Mimbipá) i Equador (Salinas). 

Cabuca  és una cooperativa brasilenya que coordina 35 productors de cacau 
biològic de Bahía, especialitzada en cultius a l'interior de la Mata Atlàntica, un 
ecosistema fonamental a la costa atlàntica. 

MCCH  (Maquita  Cushunchic  Comercializando  Como  Hermanos)  és un 
projecte equatorià de milers de productors, artesans i camperols repartits en 
400 organitzacions. 

El  Centro  Exportaciones  de  Salinas és una coordinadora equatoriana de 
24 cooperatives de la província de Bolívar. 

Mimbipá  és una organització paraguaia que coordina un grup de productors, 
facilitant-ls'hi recursos tècnics i formacionals. 

Recepta de tiramisú

Ingredients:
• 1 tassa de cafè
• 1 gotet de licor d'Amaretto (o variants)
• 15-20 melindros (dependrà de l'amplada)
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El cacau és originari de Centreamèrica i és cultivat en  
diverses regions de clima calent i humit. El fruit de la  
planta té forma de petit meló allargat que conté entre 20  
i 40 llavors, distribuïdes en una pulpa blanca. 

El cacao es originario de Centroamérica y es cultivado  
en diversas regiones de clima caliente y húmedo. El fruto  
de la planta tiene forma de un pequeño melón alargado  
que puede ser amarillo, rojo o marrón y contiene entre  
20 y 40 semillas, distribuidas en una pulpa blanca.

http://cuinaperllaminers.blogspot.com/2008/11/melindros.html


• 500 g de formatge mascarpone
• 2 ous
• 100 g de sucre panela
• cacau en pols

Preparació:

S'agafa un motlle quadrat de 20 cm per banda.
Es prepara el cafè i es deixa refredar. S'hi afegeix l'amaretto. 

Es separen els rovells de les clares. I es barregen els rovells d'ou amb la meitat 
del  sucre  i  el  mascarpone fins  aconseguir  una  pasta  amb una textura  ben 
cremosa i fina.

Es baten les clares amb la resta de sucre i s'incorporen a la mescla anterior, tot 
remenant amb cura per tal que no es desmuntin.

Es col·loca una capa de melindros al fons del motlle de forma que cobreixin 
completament el fons i es reguen amb la meitat del cafè-ameretto. A sobre dels 
melindros, s'hi reparteix la meitat de la crema de mascarpone uniformement. 
Es torna a repetir una segona capa de melindros i de crema de mascarpone al 
damunt. Es reserva a la nevera un mínim de 6 hores (sempre és millor fer-lo el 
dia abans). En el moment de servir, es fa una capa de cacau en pols al damunt.

Bon profit!

Per més informació: 

http://www.consumosolidario.org/index.php?mod=productos&idProducto=141

http://www.cuinaperllaminers.com/2008/11/tiramis.html
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