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el tortell
/

les classes :

tortell de Nata

N1- tortell de nata (4 rac.) . . . . . 22 euros
N2- tortell de nata (6 rac.) . . . . . 32 euros
N3- tortell de nata (8 rac.) . . . . . 42 euros

tortell de crema

C1- tortell de crema (4 rac.) . . . . 22 euros
C2- tortell de crema (6 rac.) . . . . 32 euros
C3- tortell de crema (8 rac.) . . . . 42 euros

tortell de trufa

T1- tortell de trufa (4 rac.) . . . . . .22 euros
T2- tortell de trufa (6 rac.) . . . . . 32 euros
T3- tortell de trufa (8 rac.) . . . . . .42 euros

tortell de massapaà

M1- tortell de massapà (4 rac.) . .15 euros
M2- tortell de massapà (6 rac.). . 25 euros

la comanda :
comanda / nº :

quant.

ref.

nom:
data recollida:
hora :

la historia :
Aquesta festivitat commemora l’anada de tres
savis vinguts de l’Orient, seguint el senyal d’un
estel, a retre homenatge a l’infant Jesús. Els
reis són, a la nostra tradició, els personatges
dedicats per excel·lència a portar els regals als
petits –i no tant petits– de la casa. En temps
passats, l’arribada dels reis a totes les cases,
era una nit plena de màgia, en l’actualitat es fan
presents en lluïdes cavalcades que omplen
d’alegria el vespre del 5 de gener...
A la diada de Reis hi ha encara un altre
costum, menjar-se el tortell
tortell... es tracta d’un
pastís de forma circular farcit, segons el gust
de cada indret, de massapà, nata, trufa,
crema...i que sol portar fruita confitada, pinyons
o trossos d’ametlla al damunt. En el seu interior
s’hi troben dues sorpreses amagades : una fava
seca i una figureta . La tradició afirma que qui
troba la figureta és coronat rei amb la corona
de cartró que decora el centre del pastís , mentre
que qui es troba la fava és a qui li toca pagar el
tortell. A més s’ha de tallar en tantes parts com
convidats més una, que seria la part destinada
al primer pobre que es presentaria a casa...

Si la fava tu hi has trobat, paga el tortell
sens recança i no perdis l’esperança
seràs un ser afortunat.

telf:
nom control:
* recomanem fer l’encàrrec el més aviat possible per tal
. de garantir el mateix, gràcies.
* podeu fer la comanda per tlf. 973 248 766 i també per
mail a, tugues@tugues.com,vàlid al tornar-vos confirmació
* els tortells especials seran a 38 euros /kg

I si t’hi surt la figureta no et quedarà més
remei que ser coronat com a Rei d’aquesta
festa tan distreta.

... molt bona màgia !!!
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