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 Bombons farcits de trufa 
 

 
 
AVÍS: Només he fet bombons en dues ocasions. Aquí us mostro el resultat de la 
primera vegada que en vaig fer-ne. Eren molt grans, però van agradar molt. 
No tinc motlles per fer bombons, així que els faig en unes glaçoneres. Tampoc faig el 
temperament de la xocolata a la temperatura exacta ja que no tinc termòmetre de cuina. 
Simplement ho deixo refredar una mica després del bany maria. Faig el que puc amb els 
mitjans dels que disposo ;) 
 
Ingredients:  
 
200 gr. de xocolata negra 
200 gr. de xocolata amb llet 
200 ml de nata líquida 
1 cullerada de mel 
2 cullerades de licor (per exemple, Cointreau) 
10-15 avellanes 
50 gr. de xocolata blanca per a la decoració 
 
Instruccions: 

 
Com “encamisar” els bombons: 
 

1. Fondre la xocolata negra i la xocolata amb llet al bany maria o al microones, 
tenint cura de que no es cremi. 

2. Apartar la meitat de la xocolata en un bol per a fer l’encamisat dels bombons i 
l’altra meitat apartar-la per a fer la trufa (vegeu pas 7). 

3. A la glaçonera, posar la xocolata desfeta amb ajuda d’un cullerot o d’un pinzell 
de silicona.  

4. Ens hem d’assegurar que la xocolata està ben repartida per tota la glaçonera.  
5. Retirar l’excedent de xocolata girant la glaçonera sobre el bol de xocolata, 

només volem crear una capa que folri els bombons de xocolata, és a dir, la 
“camisa”. 

6. Posar la glaçonera a refredar en la nevera 10 minuts, tapant-la amb paper film. 
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Com fer la trufa: 
 

7. Al bol que hem apartat amb la barreja de xocolates, afegir la nata líquida i 
remoure. 

8. Afegir la mel i el licor i barrejar-ho bé fins a obtenir una textura brillant. 
9. Posar la barreja en una màniga pastissera. 

 
Com farcir els bombons: 
 

10. Treure la glaçonera de la nevera quan la “camisa” dels bombons s’hagi endurit. 
11. Amb la màniga, farcir de trufa tots els “glaçons” sense arribar fins a dalt de tot. 
12. Afegir al mig de cada “glaçó” una avellana. 
13. De nou, deixar refredar en la nevera 10 minuts més, tapant la glaçonera amb 

paper film. 
 

Com segellar els bombons: 
 

14. Treure la glaçonera de la nevera. 
15. Cobrir amb la xocolata desfeta ajudant-nos amb un cullerot. 
16. Amb una espàtula, eliminar l’excedent i deixar-ho ben llis. 
17. Deixar refredar en la nevera 10 minuts més, tapant la glaçonera amb paper film. 
18. Quan els bombons s’hagin endurit prou es podran treure del motlle fàcilment. 
19. Posar-los en una safata per a poder decorar-los. 

 
Per a la decoració: 
 

20. Fondre la xocolata blanca al bany maria o al microones (aconsello fondre-la 
abans per a que tingui la temperatura correcta quan ens posem a decorar els 
bombons). 

21. Posar la xocolata blanca en una màniga pastissera o bossa de plàstic i adornar els 
bombons fent quadrícules, flors, diagonals, espirals, etc. 

22. Deixar refredar a temperatura ambient. 
23. Un cop fets, no ficar mai els bombons a la nevera ja que es crea una capa 

d’humitat que no va bé per als bombons i fa que es perdi la brillantor de la 
xocolata. 

 
Consell: Si ens sobra xocolata podem barrejar-la amb cereals i nous o avellanes picades 
i fer unes roques de xocolata :D 


