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Receptes amb verdures

Les verdures crues o cuites, soles o combi-
nades, són una font de vitamines, minerals i 
nutrients que el nostre cos necessita per al seu 
correcte desenvolupament. Si elaborem un 
complet llistat trobarem receptes amb verdu-
res per a tots els gustos, edats i dietes. És fàcil 
doncs tenir a l’abast de la mà receptes amb ver-
dures per a nens, receptes amb verdures light, 
fàcils, ràpides i amb molt sabor. Pensem per 
un moment en el que pot omplir-nos el nos-
tre particular ego de ‘xef ’ el preparar a casa un 
increïble pastís de verdures, cuinar verdures al 
forn i molts més plats de verdures saborosos i 
apetitosos, a més d’originals.
Descobreix el delicioses que poden quedar les 
receptes de verdures i aprèn a incloure-les en 
la teva dieta. I és que, saltejades, al forn, cuites, 
en sopes i cremes, caramel·litzades, farcides o 
fins i tot crues, les verdures estan delicioses, i 
qui s’avorreix amb elles és que no ha exercit la 
iniciativa de la prova per determinar amb co-
neixement de contingut tot el saludable que en 
elles s’aixopluga.

No hi ha estil d’alimentació saludable que es 
preï que no es basi en què les verdures i els ve-
getals en siguin l’aliment principal. El problema 
per a moltes persones és que les verdures tenen 
mala fama i a molts no els agraden.
Sabem que hem de menjar molta més verdura 
de la que realment ens ve de gust. Els últims es-
tudis, a més, diuen que si augmentem la nostra 
ració diària podem millorar el nostre aspecte 
d’una manera increïble en tan sols sis setmanes. 
Però els experts diuen que fins i tot complint 
amb les nostres cinc racions diàries (de fruita 
+ verdura) ens quedem curts i hauríem d’aspi-
rar a set. Però... és que menjar verd sembla tan 
avorrit i tan insuls! Doncs bé, hem recopilat 
unes quantes receptes atractives, que t’oferim 
en aquesta edició de LA PREMSA MAGAZINE, 
perquè et vingui de gust menjar verdures de 
veritat.
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Amanida Caprese
En l’elaboració només farem servir tres ingredients principals, a més de 
l’amaniment clàssic de sal, pebre, oli i vinagre, i no obstant això, amb 
l’amanida Caprese aconseguiren una deliciosa recepta italiana llesta en 
cinc minuts amb la qual, tot i ser molt lleugera, anem a gaudir d’una 
gran explosió de sabors.
Per a la seva elaboració, convé invertir en bons tomàquets, carnosos i 
madurs, plens de sabor, comprar l’autèntica mozzarella de búfala ita-
liana, i utilitzar fulles d’alfàbrega fresques, acabades de comprar al su-
permercat.

Ingredients per a 2 persones
• Tomàquet
• Mozzarella fresca una bola
• Alfàbrega, unes fulles de mida gran
• Oli d’oliva verge extra per amanir
• Vinagre de Mòdena, unes gotes
• Sal i pebre a gust

La recepta consisteix bàsicament en rentar bé els ingredients i tallar-los 
a rodanxes fines de mida similar i col·locar-les harmònicament en un 
plat o font. Després n’hi ha prou amb amanir l’amanida i gaudir-la.

Recepta i foto: La Prensa Magazine
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Unes delicioses albergínies que serviran d’acompanya-
ment en moltes elaboracions.

Ingredients
Albergínies
All i julivert
Pebre vermell 
Orenga seca
Vinagre
Sal grossa
Oli d’oliva verge extra

Preparació
Rentem i pelem les albergínies.
Les tallem en làmines una mica grosses, les posem en 

una safata, amb reixeta per sota, i les salem.
Les deixem reposar unes hores.
Li llevem la sal.
Tindrem preparada una casserola amb aigua i un bon 
doll de vinagre, portem a ebullició i les cuinem fins que 
estiguin tendres, però fermes, solament uns minuts.
Retirem una a una i les deixem escórrer en un colador.
Fem una picada generosa d’all i julivert, al que condi-
mentarem amb el pebre vermell  i l’orenga.
Tindrem disposat l’oli al que aromatitzarem amb la pi-
cada.
Disposarem les albergínies en una font, cobrim amb l’oli, 
una altra capa d’albergínies, una altra d’oli i així fins a 
acabar.
Recepta i foto Silvia Álvarez López

Albergínies en escabetx Albergínies en escabetx
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Amanida de raïm, formatge i canonges, recepta 
ràpida per a un sopar d’estiu
Quan arriba el temps de vacances ve de gust tre-
mendament prendre amanides, encara que les 
amanides són una bona opció per a qualsevol 
època de l’any. El cas és que no hem de renunciar 
a prendre “verd” cada dia i avui aprofitem per fer 
amanides amb fruita com aquesta de raïm, for-
matge i canonges. Amb l’afegit de fruita, les ama-
nides deixen de ser avorrides i guanyen molt en 
sabor i color.

Ingredients per a 2 persones
• 150 g. de canonges. 
• 50 g. de raïms. 
• 75 g. de formatge curat. 
• 10 g. de nous pelades. 
• Mitja ceba tendra. 
• Dos raves. 
• Oli d’oliva verge extra. 
• Vinagre de poma. 
• Sal. 

Com fer-la
Rentem i escorrem els canonges. Netegem la 
ceba tendra i els raves. Tallem la ceba tendra en 
juliana i els raves a cèrcols molt fins. 
Traiem la pell al formatge i fem llesques el més 
fines possible.
Col·loquem en una font de presentació una 
mica de sal a la base, sobre aquesta els canonges 
ja escorreguts i secs, i a sobre la ceba tendra, els 
cèrcols de rave, el formatge, les nous i els grans 
de raïm partits per la meitat, un cop nets.
A part fem una vinagreta amb una cullerada de 
vinagre, tres d’oli i una mica de sal; poca sal ja 
que n’hem posat a la base de la safata, no us obli-
deu. Servim l’amanida acompanyada de la nos-
tra vinagreta perquè cada comensal se serveixi el 
que consideri.

Recepta i foto: Uno de Dos - Directo al Paladar

Amanida de raïm, 
formatge i canonges, 

per a un sopar d’estiu
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Carxofes farcides de pernil ibèric

Ingredients
8 Carxofes. 
70 gr. de Pernil Ibèric. 
1/2 Ceba tendra. 
1/2 Cullerada de farina. 
100 ml. llet. 
Nou moscada. 
Oli d’oliva verge. 
Sal. 

Com fer-ho
En una olla posem a coure abundant aigua i sal, amb 
unes gotes de llimona.
Netegem les carxofes llevant les fulles exteriors, fins que 
vegem que arribem a la capa de fulles tendres. Tallem 
amb un ganivet afilat la punta de la carxofa i el tronc.
Ho anem tirant a la cassola on tenim l’aigua coent. Així 
fins a acabar de netejar totes les carxofes.
Deixem coure a foc mitjà 15 minuts.

Comprovem que estan cuites, si és així, les traiem i esco-
rrem, si per contra estan dures, les deixem coure altres 5 
minuts més abans de treure-les de l’aigua.
Mentre s’escorren, preparem en una paella amb 3 culleres 
d’oli d’oliva un sofregit amb la ceba tendra i el pernil ben 
picadet, quan vegem la ceba una mica daurada, afegim 
el tronxo i la base de les carxofes, que l’hi haurem tallat 
anteriorment perquè se’ns quedin bé de “peu”.
Aixafem bé amb una forquilla, fins a aconseguir una pas-
ta, i incorporem la farina a la paella, removem durant un 
minut i tirem la llet.
Removem bé amb unes varetes, perquè no se’ns formin 
grumolls, fins a aconseguir una beixamel fina.
Col·loquem les carxofes farcides en una safata de forn, 
amb la base cap avall, aixafem una mica les fulles del seu 
interior i emplenem amb la beixamel.
Ho rematem amb formatge ratllat pel damunt, per tal 
que es fongui. 
Introduïm a gratinar, durant 8 minuts, al forn a 200º.
Quan vegem la superfície daurada, les traiem i gaudim.
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Hamburguesa 
vegetal mediterrània 

amb hummus de pastanaga 
i salsa d’alvocat 

Ingredients basi: 2 pans d’hamburguesa. 
5-6 fulles d’enciam. 
2 rodanxes de tomàquet. 
6 rodanxes de cogombre. 
Mitja ceba. 
Ingredients pel hummus de pastanaga: 
3 pastanagues. 
1 cullerada de tahini. 
1 dent d’all. 
¼ de  cullera petita de comí.
Ingredients per a la salsa d’alvocat: 
1 alvocat. 
1 dent d’all. 
2-3 cullerades de suc de llimona. 
1-2 cullerades d’oli d’oliva. 
Coriandre. 
Sal.

Elaboració
Per preparar el hummus. Triturarem tots els ingredients en el 
got de la batedora fins que es formi una salsa homogènia i suau. 
Per a la salsa d’alvocat. Triturarem tots els ingredients en el got 
de la batedora. 
Fem les hamburgueses a la planxa o les fregim en la paella. 
Tallem la ceba en cèrcols i la daurem a la planxa.
Muntem l’hamburguesa. Untem les dues parts del pa amb la 
salsa d’alvocat, sobre la part inferior hi col·loquem l’enciam, 
l’hamburguesa, el hummus de pastanaga, la ceba, el tomàquet 
i el cogombre i ho tapem amb la part superior. 
Se li pot donar un cop de calor al forn.

Recepta i foto: vdevegetarianismo
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Risotto melós de porro, 
pera i safrà

Com a plat únic, és contundent i et deixa més que satisfet. 
Una amanida molt lleugera i fresca o un bon iogurt natural 
per postres, a més de cafè, poden completar el menú.

Ingredients per a 2 persones
• Porro (3-4 unitats)
• Pebre negre (3 grans)
• Oli d’oliva verge extra 30 ml
• Arròs arborio o carnaroli 180 g
• Vi blanc sec 150 ml
• Una pera mitjana (Williams, conferència, blanquilla)
• Mig litre de brou de verdures
• Safrà uns brins
• Mantega 25 g
• Formatge parmesà al gust
• Pebre negre mòlt
• Sal

Com fer risotto de porro, pera i safrà
Tallar els extrems dels porros i retirar, si fes falta, el full més 
externa. Rentar i tallar a rodanxes fines o, si es prefereix, pi-
car en peces petites.
Rentar la pera (si és petita, usar dues), pelar i descoratjar.
Posar a escalfar el brou a foc moderat. Separar una petita 
quantitat a un got per infusionar els brins de safrà picades.
Escalfar l’oli d’oliva en una cassola i sofregir el porro amb una 
mica de sal i els grans de pebre negre.
Afegir l’arròs, remenar bé un minut i regar amb el vi blanc. 
Quan s’hagi evaporat, incorporar la pera, remenar bé i fer la 
infusió de safrà.
Començar la cocció del risotto a foc lent, afegint brou a poc 
a poc, sempre calent, remenant amb suavitat. Coure fins al 
temps marcat pel fabricant, uns 18-20 minuts. Afegir més 
brou si fos necessari.
A la fi, untar amb la mantega i formatge parmesà acabat de 
ratllar.
Comprovar el punt de sal i servir amb pebre negre acabat de 
moldre i més formatge al gust.

Recepta i foto: Liliana Fuchs
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Sandvitx de verdures 
a la graella amb paté d’olives

Aquest sandvitx ho té tot. És fàcil i ràpid de preparar, reconfor-
tant, versàtil (podem adaptar el farcit al nostre gust) i saludable.

Ingredients
Albergínia
Carbassó
Dent d’all
Tomàquet
Alfàbrega fresca (fulles)
 Sal
Olives verdes sense os
Oli d’oliva verge extra
Pa de pagès llescat

Com fer-ho
Preparem el paté d’olives triturant aquestes amb el gra d’all pelat. 
Podem fer servir mig gra d’all en cas de preferir un sabor suau. 
Igualment, podem usar olives negres. Al gust. Reservem.

Laminem les verdures al llarg, és a dir, l’albergínia, el carbassó 
i els tomàquets. Si fem servir una mandolina quedaran millor i 
totes de la mateixa gruix, però no cal.
Pinzellem les làmines d’albergínia i carbassó amb una mica d’oli 
d’oliva i les marquem en una planxa calenta. Retirem, assaonem 
i reservem.
A continuació marquem les rodanxes de tomàquet, amb cura 
de no passar-nos perquè s’estova molt ràpid. Torrem el pa a la 
planxa, aprofitant els sucs que ha deixat anar el tomàquet per 
donar-li una mica de gust. Untem totes les llesques de pa amb 
una fina capa de paté d’olives.
Vam muntar els entrepans al gust, per exemple cobrint el pa 
amb làmines d’albergínia, fulles d’alfàbrega, làmines de carbas-
só, rodanxes de tomàquet i novament pa. Podem afegir unes 
fulles d’espinacs frescos, ruca o altres brots per aportar un toc 
extra de frescor.

Recepta i foto: Carmen Tía
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Arròs melós amb 
bledes i patata

Un plat humil i senzill de preparar, carregat de nutrients 
i molt econòmic. Un entrant perfecte per als menjars de 
diari, encara que ho podem vestir de gala, afegint-hi una 
mica de formatge Parmesà ratllat i uns daus de pernil. 

Ingredients per a 4 persones
Mitja ceba. 
Una dent d’all. 
Una cullerada de salsa de tomàquet. 
Una culleradeta de polpa de pebrot xoriçer. 
Una culleradeta de pebre vermell dolç. 
1 menat de bledes. 
250 g d’arròs bomba. 
Brou de verdures, el triple que d’arròs, en volum. 
Sal. 
Oli d’oliva verge extra. 
Una patata gran. 

Com fer-ho
Piquem la dent d’all i la ceba finament. 
Escalfem una mica d’oli en una paella o cassola àmplia i 
escalfem a foc suau. 

Mentrestant, pelem i tallem la patata a daus. Retirem la 
penca de les bledes, que podem guardar per a una altra 
elaboració, rentem i trossegem.
Afegim la patata a la paella, assaonem i ofeguem un pa-
rell de minuts abans d’incorporar la salsa de tomàquet, la 
polpa de pebrot xoriçer i el pebre roig. Removem i afe-
gim la bleda trossejada i l’arròs. Barregem bé i ofeguem 
un parell de minuts més.
Finalment, afegim el brou, assaonem de nou (en cas de 
ser brou sense sal), pugem el foc al màxim i portem a 
ebullició. Coem a foc fort durant els dos primers minuts, 
després baixem a foc mitjà i ho coem 13 minuts més, re-
movent cada dos o tres minuts. 
Ho deixem reposar cinc minuts abans de servir.
Aquest arròs melós amb bledes i patata és un plat rela-
tivament contundent. Si ho servim com a plat únic ho 
podem acompanyar de bon pa i un gotet de vi negre, que 
li va d’allò més bé. Si ho servim com a entrant, no neces-
sitem afegir res més.

Recepta i foto: Carmen Tía Alia – Directo al paladar
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Ingredients (4 persones)
8 penques d’escardot (cardo). 
8 carxofes. 
500 g de cloïsses. 
3 dents d’all. 
100 g d’ametlles. 
1 cullerada de farina. 
150 ml de xacolí. 
Oli d’oliva verge. 
Sal i julivert.

Elaboració de la recepta 
Retirar la tija i les fulles exteriors de les carxofes. Tallar-ne 
un tros de la part superior. Posar a escalfar al foc una 
cassola amb aigua abundant, agregar les carxofes i unes 
branques de julivert. Assaonar i coure-les durant 20 mi-
nuts. Escórrer-les, retirar-los-hi una altra capa de fulles i 
tallar-les per la meitat. Ho reservem. 

Pelar les penques del card retirant-los els fils. Tallar-les en 
trossos de 5 centímetres i posar-los a coure en una casso-
la amb abundant aigua i un polsim de sal. En 25 minuts 
seran a punt. Reservar les penques i una mica del brou. 
Si a l’hora de pelar el card notem que està amarg, podem 
escaldar-ho durant 3-4 minuts, canviar-li l’aigua i després 
coure-ho de la manera habitual.
Picar finament 3 dents d’all i posar-los a ofegar en una 
cassola ampla i baixa amb un raig d’oli. Afegir la farina 
i cuinar-la. Abocar-hi el xacolí, una mica del brou del 
card i les cloïsses. Tapar-les i cuinar-les fins que s’obrin les 
cloïsses. Empolsegar amb julivert picat. 
Introduir el card i les carxofes, i cuinar el conjunt durant 
5 minuts. 
Torrar les ametlles en el forn a 180º C durant 10 minuts. 
Servir les verdures amb cloïsses i agregar per damunt les 
ametlles torrades.

Escardots i carxofes 
amb cloïsses i ametlles torrades  

Recepta de Karlos Arguiñano, un primer plat tradicional,  fàcil de preparar i molt nutritiu.Recepta de Karlos Arguiñano, un primer plat tradicional,  fàcil de preparar i molt nutritiu.
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AMANIDA DE XAMPINYONS
Ingredients
400 gr de xampinyons. 
Quatre porros. 
100 gr de pèsols. 
Suc de ½ llimona. 
Una cullerada de vinagre. 
Un iogurt natural. 
Fulles d’escarola. 
Sal i pebre.

Preparació
Netejar els xampinyons i tallar-los en làmines fines.
Barrejar el iogurt amb el vinagre, el suc de llimona, sal i 
pebre, abocar-ho sobre els xampinyons, deixar-ho mari-
nar fins al moment de servir-ho.
Afegir els pèsols, prèviament bullits, i la part blanca dels 
porros tallada en rodanxes fines.
Col·locar en el fons d’una safata les fulles d’escarola i po-
sar damunt l’amanida de xampinyons.
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Amanida de coliflor i anxoves

Ingredients
• Una coliflor petita
• Una llauna d’anxoves de qualitat
• Una llauna d’olives negres
• 12 tomàquets Xerri
• Brots d’espinacs, o d’enciam, endívia morada, escarola...
• 300 g de faves -opcional-
• Escates de sal
• Maionesa

Preparació
Tallar la coliflor a cabdells i coure-la al vapor al cistell de 
l’olla exprés, amb una mica de sal. El temps depèn del ten-
dra que sigui la coliflor, perquè l’important és que no se’ns 
passi. Deixar refredar.

Escórrer les anxoves i enrotllar-les.
Escórrer les olives negres.
Rentar i tallar els tomàquets Xerri.
Pelar les faves, si optem per posar-les.
Preparar la maionesa.
Posar en bols de ració uns cabdells de coliflor, unes anxo-
ves, les olives, els tomàquets, les faves, i uns brots d’espi-
nacs o d’enciam.
Posar unes escates de sal per sobre i servir-ho amb maio-
nesa.

Recepta i foto: Su (Webos fritos)

Tempura 
d’hortalisses i llagostins 

Recepta de Karlos Arguiñano 

Ingredients (4 persones)
12 llagostins
 ½ carbassó
 Dues cebes tendres
 Un pebrot verd
Un pebrot vermell
 8 ramells de bròquil
 8 espàrrecs verds
 8 alls frescos
 200 g de carbassa
 100 g de farina de blat
 100 g de farina de blat de moro refinada
 Una cullerada de llevat
 250 ml d’aigua freda
 Oli d’oliva verge extra
 Salsa de soja
 Sal

Elaboració
Col·locar en un bol la farina de blat, la farina de blat 
de moro refinada i el llevat.
Afegir l’aigua (poc a poc) sense deixar de remoure, 
fins aconseguir la textura desitjada. Condimentar.
Tallar les hortalisses a trossos (la carabassa pelada). 
Introduir-les al bol i fregir-les en una cassola amb 
abundant oli calent. Escórrer sobre un plat folrat 
amb paper absorbent.
Pelar els llagostins, deixant la punta de les cuetes 
sense pelar.
Introduir-les en la massa i fregir-les.
Escórrer sobre un plat folrat amb paper absorbent 
de cuina.
Servir les hortalisses, els llagostins i la salsa de soja.
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Sopa 
de 

cogombre 
a la 

menta
Ingredients per a 4 persones
1 litre de brou de pollastre
Cebollí
1 brot de menta fresca
3 cogombres grans
Pebre i sal
2 iogurts naturals

Preparació
Tallar els cogombres i triturar-juntament amb els io-
gurts i el brou de pollastre fred.
Quan estigui ben batut i la crema està molt fina, afegir 
la menta, una mica de sal i una mica de cibulet picat.
Afegir una mica de pebre i servir la crema ben freda.

Pastís sucós de verdures i formatge 

Requereix de paciència perquè cal tallar i cuinar les verdu-
res així com preparar la capa de formatge abans de mun-
tar el pastís. Però és una elaboració senzilla que, un cop la 
provem, quedarà en el nostre receptari per sempre.

Ingredients per a sis persones
• Albergínia 
• Carbassó 
• Tomàquet 
• Ous 
• 250 gr de formatge crema 
• Vuit formatget en porcions 
• 50 gr de formatge cheddar ratllat 
• 75 gr de formatge blau esmicolat 
• 100 gr de formatge manxec ratllat 
• Orenga seca 
• Sal i Pebre negre mòlt 
• 50 ml de nata líquida per cuinar.  

Com fer-ho
Rentem l’albergínia, el carbassó y les verdures que decidim 
utilitzar, les tallem a rodanxes gruixudes i col·loquem en 
una safata de forn coberta amb paper vegetal.
Rentem els tomàquets i els tallem de la mateixa manera.

Col·loquem les rodanxes en una altra safata amb paper 
vegetal. Posem al forn totes les verdures a 225ºC durant 20 
minuts. Retirem i deixem temperar.
Batem els ous i la nata en un recipient ampli i profund. 
Salpebrem generosament i afegim el formatge crema, els 
formatgets en porcions, el formatge blau, el cheddar i 3/4 
parts de el manxec (reservant la resta per al final). Afegim 
l’orenga i remenem bé fins a obtenir una barreja homo-
gènia.
Folrem la base i laterals d’un motlle desemmotllà ble de 20 
cm amb paper vegetal.
Omplim alternant capes de verdures rostides amb la ba-
rreja de formatge i ou, acabant amb una capa d’aquesta. 
Empolvorem amb el manxec reservat i coem al forn, a 
200ºC amb calor amunt i avall, durant 35 minuts.
Si la superfície es daura en excés, la cobrim amb paper 
d’alumini.
Retirem el pastís del forn un cop cuit i esperem un parell 
d’hores (mínim) abans de treure del motllo.
Podem servir en aquell moment o esperar un parell d’ho-
res més. El pastís s’assentarà i quedarà més sencer al fer-ne 
porcions.

Recepta i foto: Carmen Tía Alia
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Mongetes 
tendres amb 
xampinyons
Ingredients
• 350 gr. de mongetes verdes
• 175 gr. de xampinyons
• 2 grans d’all
• Una cullerada de tomàquet fregit
• Oli d’oliva
• Sal

Preparació de mongetes tendres amb xampinyons
1. Posar a coure les mongetes tendres amb una mica de sal 
en una cassola fins que estiguin ben verds. Hi ha qui a més 
de la sal i posa una mica de bicarbonat perquè diuen que 
així queden molt més tendres.
2. Netejar bé els xampinyons, per llevar-los totes les restes 
de terra, i els tallem a làmines, també els podem trossejar 
a daus.
3. Escalfar oli en una paella i sofregir les dents d’all, ben 
picadetes, perquè agafin una mica de color, moment en el 
qual afegim els xampinyons per tal que es vagin daurant.
4. Colar i escórrer bé les mongetes tendres, perquè si els 
queda una mica d’aigua ens saltarà molt l’oli de la paella, 
i els afegim amb la resta d’ingredients perquè tot es sofre-
geixi junt.
5. Afegir-hi el tomàquet fregit. Una altra opció és usar salsa 
soja al seu lloc, i sofregir-ho uns minuts tot junt fins tenir 
a punt el plat. 

Els caulets o col farcida són una mena de mandonguilles 
de verdures diverses, com es aquesta recepta, encara que 
també es poden fer amb carn picada, envoltades amb fu-
lles de col, que es couen a la cassola en un sofregit i se 
serveixen com a plat o com a acompanyament.
El seitan es una preparació alimentària elaborada amb 
gluten de blat.

Ingredients: 
12 fulles de col.
1/2 ceba gran. 
1/2 albergínia. 
1 peça de Seitan. 
2 pastanagues. 
Panses. 
1fulla de llorer. 
4 claus d’espècie. 
Gingebre ratllat. 
Cúrcuma. 
Pebre. 
Sèsam. 
Salsa de soja. 
1/2 gotet de vi blanc. 

Com fer-los
Escaldar les fulles de col fins que s’estovin (uns 3 minuts), 
espantar-les amb aigua freda i deixar-les escórrer)
En una cassola posar a sofregir amb una mica d’oli d’oliva 
la ceba, la pastanaga, l’albergínia amb la fulla de llorer. 
Remenar sovint per a que no es cremi. Salar-ho al gust.
Tallar a cuadrets petits la peça de seitan. Afegir-ho a les 
verdures i remenar-ho. Afegir les panses, el gingebre rat-
llat, la cúrcuma, el pebre i els claus. Seguir remenant i 
afegir el gotet de vi. Deixar que faci xup-xup.
Quan hagi reduït el vi passem la barreja per la trinxadora 
per a que sigui més fàcil de treballar.
Tallar la part més gruixuda de la tija de la fulla de col.
Ara ja podem muntar els farcellets, posant una cullerada 
gran de mescla i enrotllant la fulla.
En una paella amb un rajolí d’oli saltar una mica els farce-
llets per donar-los-hi un punt torradet. 
Emplatar i espolvorejar sèsam i un rajolí de salsa de soja 
pel damunt.
 
Recepta i foto: Petita vegana

Farcellets de col
Recepta vegana
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Canelons 
d’espàrrecs 
i pernil
 Ingredients per a 2 persones
• 12 Espàrrecs de marge
• Pasta per lasanya (4 làmines)
• Pernil serrà (4 talls)
• Mig litre de llet
• 40 grams de farina de blat
• 50 gr de pebrot verd
• 100 grams de ceba
• 150 grams de formatge ratllat (tipus emmental)
• 40 g de mantega
• Julivert fresc
• Sal
• Pebre negre mòlt

Com fer-ho
Netejar els espàrrecs, tallar la part inferior i dura de la 
tija. Posem a bullir aigua amb sal en una olla en la qual 
els deixem per uns cinc minuts. Els retirem de l’aigua i 
col·loquem en un bol amb gel per refredar-los i aturar el 
procés de cocció.
Ara farem la salsa blanca a l’estil beixamel i per això pi-
carem la ceba i el pebrot. Hol posem en una olla amb la 
mantega i ho deixem uns cinc minuts a foc mitjà. Afe-
gim la llet, que deixem escalfar fins al punt d’ebullició. 
Immediatament afegim la farina mentre batem, sempre 
en el foc fins que espesseixi una mica. Retirem del foc i 
reservem.
Col·loquem les fulles de lasanya en una altra olla d’aigua 
calenta perquè es facin toves. En el procés és important 
tenir cura que no s’enganxin les unes amb les altres pel 
que es recomana fer-ho una per una. Quan un full de 
pasta estigui tou li col·loquem un tall de pernil serrà i uns 
tres espàrrecs al centre. Enrotllem formant els nostres 
canelons.
Greixem un recipient refractari amb mantega en el qual 
hi acomodem els canelons. De seguida aboquem les salsa 
blanca i recobrim amb el formatge ratllat.
Ho posem al forn a 180 º C per uns 25 minuts.
Tallem les fulles de julivert que escampem sobre els cane-
lons just abans de servir.
 
Recepta i foto: Pilippe Saez

Croquetes 
de 

bròquil 
al forn

Aquests mossos, amb forma de croquetes, es mengen sense ado-
nar-te’n, perfectes per a una nit de pelis o una reunió informal.

Ingredients per a 20 croquetes
350 g de bròquil (fresc o congelat).
Un ou gran.
Mitja ceba petita triturada.
40 g de formatge cheddar ratllat.
100 g de pa ratllat.
Dues cullerades de julivert picat.
Una culleradeta de sal.
Una culleradeta de pebre.

Preparació
Blanquegem el bròquil un minut en aigua bullint, retirem, passem per 
aigua freda per tallar la cocció i colem.
Tallem el bròquil petit, ho barregem amb la resta dels ingredients i 
anem formant els mossos amb les mans mullades. 
Els posem en una font amb paper de forn i cuinem uns 20 minuts al 
forn escalfat a 200 ° C, donant-los la volta a meitat de la cocció.

Recepta i foto: Pequeocio – Gimme Delicious
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Por mucho tiempo, el bambú era considerado como 
un árbol, sin embargo, en la actualidad se sabe que en 
realidad es una planta. Se caracteriza por su madera 
de color verde cuando se corta y cuando se seca se 
vuelve amarillo o marrón. Cumple la función de ser 
una planta ornamental, por lo que son perfectos para 
la decoración de nuestro hogar. 

Cultivo. Se cultivan tanto en macetas como en la tie-
rra; hay que procurar que tengan suficiente luz, pero 
no pueden estar directamente en el sol. Si lo cultiva-
mos en el exterior no debemos eliminar por comple-
to las hojas secas que se caen alrededor de él, ya que 
ellas ayudarán a que no se evapore por completo el 
agua del terreno. 

Riego. En primavera-verano debe ser regado cons-
tantemente, pero se debe cuidar que el agua no inun-
de al sustrato de la planta; a partir del otoño el riego 
tendrá que disminuir sin dejar que se seque la tierra. 

Suelo. Si se planta en una maceta deberemos tras-
plantarla cada uno o dos años en los meses de Abril 
y Mayo. Es muy importante la profundidad de la 
maceta, así como el material de esta, se recomienda 
que sea de barro. Cuando el bambú es plantado en 
exterior, el suelo debe ser arcilloso; antes de instalarlo 
hay que hacer una excavación y una mezcla de ma-
teria orgánica con madera, para mejorar el drenaje 
del suelo. 

Abono. En primavera y verano se tiene que abonar 
una vez al mes con abono líquido y se diluye con 
el agua del riego. En las demás temporadas no se le 
debe poner abono. Para que tenga un óptimo creci-
miento, es importante que el abono que 
le suministremos tenga macro elemen-
tos como nitrógeno, fósforo y potasio. 

Poda. Cuando los nuevos brotes de la 
planta terminen su crecimiento y em-
piecen a salir las nuevas, es momento de 
podarla. Probablemente lo tendremos 
que hacer más de una vez porque no 
crecen todos al mismo tiempo. Es im-
portante antes de hacer la poda limpiar 
y desinfectar los utensilios que vamos a 
usar para el corte; así evitaremos infectar 
los tejidos. 

Cuidados del 
bambúbambú en 

casa
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Un Flam d‘espinacs lleuger, ideal per a l‘operació bikini, 
però a més és nutritiu. És fàcil de fer, i a més és ideal per 
servir com a entrant a la primavera i l’estiu, doncs és un 
plat per a degustar fred.

Ingredients (4 comensals)
160 grams d‘espinacs frescos. 
4 ous. 
100 ml. de llet desnatada (pot ser semi, sencera fins i tot 
nata líquida si no mirem les calories. 
4 escamarlans pelats (poden ser gambes). 
4 musclos frescs sense closca. 
Pebre blanc i sal.

Elaboració
Escalfar el forn a 160ºC. 
Reservar quatre fulles d‘espinacs per decorar i la resta, 
escaldar-les en un cassó amb aigua bullint durant tres 
minuts. Passat aquest temps, escórrer i col·locar els espi-
nacs en un bol amb aigua molt freda, si posem glaçons 
millor, perquè no perdin color. Escórrer.

Tritureu amb la batedora els espinacs, els ous, la llet, una 
mica de pebre i sal, fins aconseguir una crema homogè-
nia, rectificar de sal si cal i omplir un motlle rectangular, 
millor de silicona, però si no en tenim, untar lleugera-
ment el motlle que utilitzem amb oli (també es pot fer en 
motlles individuals).
Coure-ho al forn al bany Maria entre 45 minuts i 1 hora, 
fins que qualli.
Mentre el flam està al forn, els escamarlans que haurem 
pelat els posarem en una broqueta, perquè quan les pas-
sem per la paella no perdin la forma.
Ara, saltegem els escamarlans en una paella amb dues 
cullerades d‘oli, els apartem i en el mateix oli posem els 
musclos també a saltar. Apartem i les fulles d‘espinacs 
que havíem reservat, també les saltem uns 2-3 minuts, 
fins que quedin dretes i cruixents.
Una vegada que el Flam d‘espinacs estigui fet, deixem 
refredar completament perquè acabi de quallar i desem-
motllem. Tallem en barretes o quadradets i col·loquem a 
sobre un musclo, un escamarlà al qual haurem tret el pal 
de broqueta i punxem amb cura una fulleta d‘espinacs.

 
FLAM D ’ESPINACS
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Bledes 
amb 

cansalada
Ingredients

1,5 kg de bledes 
150 g de cansalada viada

Oli, sal i aigua 
Panses i pinyons

Preparació
Renteu i talleu les bledes.
Bulliu-les amb aigua i sal.

En una paella fregiu la cansalada tallada a daus.
Ara, saltem una mica les panses i els pinyons.

Quan estigui enrossida afegiu-hi les bledes escorregu-
des i ho deixeu coure un moment tot junt.

Uns segons abans de treure-ho del foc, hi afegim les 
panses i els pinyons.

Tots seguit ja ho podem servir.
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Ingredients
2 carbassons mitjans
Arròs barrejat (basmati, integral, salvatge)
Tonyina amb llauna
3 cullerades soperes de tomàquet fregir
Formatge per gratinar

Com preparar-ho
Bullir una tassa de cafè d’arròs i quan estigui reser-
var-ho.
Tallar els carbassons en traç horitzontal, tallar-los per 
la meitat i després tallar-los longitudinalment (és a dir 
que de cada carbassó us quedi 4 parts). 
En una olla amb força aigua bullir-los durant 10-15 
minuts, han d’estar una mica tous. Quan estiguin reser-
var-ho perquè es refredin.
Agafar cada part del carbassó i amb un ganivet buidar 
la part interior, és a dir que només ens quedi la pell.
Barrejar la polpa del carbassó, amb la tonyina, l’arròs i 
el tomàquet fins que us quedi una bona massa. Salar.
Farcir els carbassons amb aquesta barreja que em 
preparat. 
Un cop estigui preparat, aquest plat es pot servir fred 
o bé amb una mica de formatge pel damunt i gratinat, 
opció al gust.

Recepta i foto: Lídia – Cuina útilAquest pastís de pasta de full de patata i poma amb amet-
lles és un curiós plat que pot servir-nos com a entrant 
o com a guarnició. El secret fonamental d’aquest plat és 
tallar molt fines les làmines de patata i poma per la qual 
cosa el recomanable és utilitzar un ganivet molt afilat o 
millor encara una mandolina perquè les rodanxes quedin 
gairebé transparents. Així la pasta de full quedarà també 
cruixent a la part del farciment.

Ingredients per a 4 persones
• Una làmina refrigerada de pasta de full.
• Dues patates.
• Dues pomes.
• 35 gr de mantega.
• Ametlla laminada al gust.

Com fer-ho
Comencem pelant les patates, rentant-les bé i tallant-les 
en rodanxes molt fines. De la mateixa manera, retirem el 
cor de la poma, la pelem i la tallem a quarts per després 
laminar a rodanxes el més fines que puguem. Ideal uti-
litzar pomes àcides, tipus Fuji, Granny Smith, Pink Lady, 
Marlene o similars, però podem fer servir les que més ens 

agradin.
Mentre escalfem el forn a 190 º, posem una mica de man-
tega en un motlle de 25 cm de diàmetre i col·loquem una 
rodanxa de patata al centre. A continuació anem col·lo-
cant les rodanxes de patata en cercles concèntrics muntant 
una mica les làmines unes sobre les altres.
Cada vegada que hàgim col·locat una capa de patata, em-
polvorem amb una mica de sal, de forma molt repartida. 
A continuació col·locarem una capa de pomes. Es tracta 
d’anar alternant una fila de patates i una altra de pomes 
mentre es va guanyant alçada.
Quan haguem acabat de col·locar les làmines de patata i 
poma, cobrim el conjunt amb la làmina de pasta de full 
com si estiguéssim fent un pastís tatin. Per evitar que la 
pasta de full pugi molt, el punxem amb una forquilla.
Un cop col·locat la pasta de full, remetem una mica les vo-
res entre el motlle i el farciment. El posem al forn i deixem 
que es faci durant uns 30 minuts fins que la pasta de full 
es dauri una mica. Mentre s’ enforna, daurem unes làmi-
nes d’ametlla en una paella i les reservem. A l’acabar el fer, 
deixem que el nostre pastís de pasta de full, patata i poma 
es temperi i el bolquem en un plat per donar-li la volta. 
Decorem amb les ametlles torrades i servim.

Pasta de full de patata i 
poma amb ametlles

Carbassons 
farcits 
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Cols de 
Brussel·les 
ofegades 
amb pernil

La col de Brussel·les té nombroses propietats 
beneficioses per al nostre organisme: potents 
antioxidants, moltes vitamines i gran quantitat de 
fibra.
Les podem usar com a primer plat o com a acom-
panyament d’uns altres. 

Ingredients
Pernil serrà a daus petits
Cols de Brussel·les, congelades o fresques
2 dents d’all picats
Oli d’oliva verge

Preparació senzilla
Primer coem les cols amb aigua i sal fins que esti-
guen tendres, el temps depèn de si són congelades 
o fresques... Les escorrem i reservem.
En una paella hi posem una miqueta d’oli, sofre-
gim els alls picadets i hi afegim el pernil en tacs.
Afegim ara les cols escorregudes i sofregim uns 
minuts.
Ja estan a punt per menjar.

Recepta i foto: Júlia y sus recetas
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Carxofes guisades 
amb verdures

Ingredients
1 kg de carxofes. 
2 pastanagues. 
1 ceba. 
2 dents d’all. 
2 branques d’api. 
4 cullerada sopera d’oli d’oliva. 
400 ml de brou de verdures. 
Sal. 
Un menat de julivert. 

Preparació
Pelar i picar la ceba. 
Pelar els alls i tallar-los en làmines. 
Pelar les pastanagues i tallar-les en daus petits. 

Retirar els fils a les branques d’api i tallar-les de la ma-
teixa manera. 
Retirar a les carxofes les fulles externes, més dures, les 
tiges i les puntes de les fulles i tallar-les per la meitat. 
Posar-les en un bol cobertes d’aigua amb molt julivert 
per tal què no s’oxidin. 
Escalfar l’oli en una cassola i ofegar-hi en ella durant 5 
min la ceba, els alls i els daus petits d’api i de pastanaga 
amb un polsim de sal. 
Afegir-hi les carxofes tallades per la meitat, ofegar du-
rant un min i cobrir amb el brou de verdures; posar 
la tapadora a la cassola, portar a ebullició i deixar que 
cogui durant 40 min a foc baix.
Repartir les carxofes en plats fons amb la resta de les 
verdures i servir abans que es refredin.
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COLIFLOR COLIFLOR 
A LA VINAGRETAA LA VINAGRETA

.
Ingredients
Una coliflor petita. 
Un enciam romana. 
150g. de mongetes verdes. Un tomàquet. 
200 g. d’olives negres.
6 filets d’anxova.
Per a la Vinagreta
0.5 dl. d’oli, 0.3 dl. de vinagre de Xerès, sal i pe-
bres al gust. 

Elaboració
Rentar bé l’enciam, escorre’l i trossejar-lo. 
Netejar les mongetes tendres, coure-les en aigua 
bullint durant uns 10 minuts i escórrer
Separar amb cura les branquetes de la coliflor 
i bullir-les en aigua i una mica de sal per espai 
d’uns 10 minuts. Escórrer a l’acabar.
Presentar en una font rodona. Al centre, les 
mongetes verdes; al voltant, l’enciam trossejat, 
el tomàquet rentat i tallat a grills i alternant amb 
les branquetes de coliflor. 
Escampar per sobre les olives.
Distribuir els filets d’anxova sobre les mongetes 
tendres formant un enreixat
Preparar la vinagreta amb els ingredients indi-
cats i ruixar amb ella l’amanida.
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Bloc de notas, per Pere Farrè

L’Hotel Melià Sarrià de Barcelona va ser el lloc escollit per a la presentació de les noves 
versions GT i SW, de les motos-scooters de tres rodes fabricades per la firma francesa 
Peugeot. Esdeveniment organitzat per Hugo Fraile - Vopress i que va ser presentat per 
Priscila (foto), directora de comunicació d’aquesta reconeguda empresa, qui ens va 
posar al corrent de les característiques i qualitats més destacades d’aquestes scooters, 
destacant d’elles
tant la seva innovadora tecnologia com, entre d’altres, de les seves prestacions, la seva 
gran estabilitat i fiabilitat, així com la comoditat de conducció. Vehicles amb estil pro-
pi i esportiu alhora que elegant, qualitats que vam tenir l’oportunitat de comprovar 
‘in situ’, ja que per a això l’organització va triar un itinerari de nord a sud de Barce-
lona, i durant aquest recorregut i les dues parades obligatòries (Va de Cuina i Vins 
Barcelona) vam poder descobrir una altra, no menys important, qualitat d’aquestes 
motos, la gran capacitat dels seus dos maleters. L’itinerari guiat per experts pilots, 
com Àlex Meroño, va posar fi amb aquest interessant recorregut a aquesta singular 
presentació amb la prova real d’aquestes scooters a les portes de l’esmentat Hotel, on 
Priscila, Hugo i el seu equip, van acomiadar tan original jornada motorista.
Foto: Jorge Andreu

El President del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Mestre (foto) va oferir als mi-
tjans de comunicació, a l’Hotel Calderón de Barcelona, una interessant conferèn-
cia sobre l’actual crisi que pateix aquest sector hoteler, posant de manifest la seva 
gairebé total inactivitat des que es va iniciar la pandèmia, és a dir sense generar 
ingressos i amb despeses fixes als hotels de Barcelona, i que segueixen en la seva 
majoria estant tancats ja que aquests viuen del turisme i aquest és gairebé inexis-
tent en l’actualitat. Ara, amb la fi del toc de queda s’obre una nova expectativa, tot i 
que és complicat fer previsions, tot i que s’espera amb això la reactivació de les fires 
i congressos a Barcelona, el que suposarà una lleugera millora per a aquest sector 
de la hostaleria, esperant que a no molt trigar es vagi recuperant la normalitat.
Foto: Pepita Hernàndez

Jordi Mestre, 
president del Gremi d’Hotels de Barcelona, i la crisi d’aquest sector

La majoria de bars i restaurants que van resistir els restringits horaris imposats pel Covid van 
celebrar el passat dia 9 de maig l’aixecament del toc de queda. I si lamentablement és cert que 
molts d’ells van tancar les portes definitivament, altres com ‘El Manaba’, ubicat al carrer d’Ari-
bau 44 de Barcelona, i inaugurat el dia 5 de febrer, en plena pandèmia, es van alegrar de poder 
obrir les seves portes ja gairebé en aquests horaris normals. Aquest nou restaurant, dirigit per 
Gabriel Coppiano, ofereix als comensals un menú molt variat, així es pot apreciar en la seva 
carta diària, amb propostes de plats de cuina tradicional a més de apetitosos postres i vins. Un 
restaurant on qui el visiti gaudirà, a més de la seva gastronomia i el seu bon preu, de l’ambient i 
la decoració dels seus amplis menjadors, així com de la seva atractiva cuina a la vista de client.
Foto: Joan Bussmann

Restaurant ‘El Manaba’ i la seva gastronomia tradicional

Rats on Fire, Lady Mariline i Autolica-tropicfeel, embarcacions patroneja-
des per Jorge M. Doreste, Nicolás Gonzalez i Luis M. Doreste, respectiva-
ment, van ser els vencedors en les diferents categories en aquesta passada 
edició del 48 trofeu de Vela Comte de Godó, torneig disputat en aigües de 
litoral Barcelonès, que en aquesta ocasió va comptar amb la participació de 
33 embarcacions i prop dels 300 regatistes representant a sis països. Aques-
ta competició, al costat de la dels Trofeus S.M. La Reina i la Sail Racing, 
disputen el Trofeu de l’Circuit Mediterrani.
Fotos: Gonzalo Miró - Sonia Figuerola

El trofeu de Vela Comte de Godó va celebrar la seva 48 edició

Presentació de l’scooter de tres rodes Peugeot-Metròpolis
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-Crema de apio nabo-
Una crema suau i saborosa per a les nits que ja refres-
quen...

Ingredients (4 persones)
750 gr. d’arrel d’api (apio nabo), pelat i tallat a daus d’un 
cm. 
500 gr. de patates, pelades i tallades a daus d’un cm. 
150 gr. de ceba, picada. 
Dues culleradetes de gingebre fresc, ratllat. 
Tres grans d’all, aixafats. 
500 ml. de brou de verdures. 
Dues cullerades soperes d’oli d’oliva. 
Sal i pebre. 
Nou moscada en pols. 
Oli d’oliva verge. 

Preparació
Aixafar els alls amb el gingebre i una mica de sal. 
Sofregir la ceba en una cassola amb l’oli i cuinar-ho 10 
minuts.
Incorporar la picada d’alls i sofregir uns segons. 
Incorporar l’arrel d’api i les patates. 
Condimentar amb sal, pebre i nou moscada. 
Abocar el brou (que cobreixi just les verdures) i bu-
llir-ho durant 30 minuts. Tritureu i servir-ho amb un 
rajolí d’oli d’oliva verge.

Recepta i foto: L’Exquisit

CREMA 
D’ARREL 

D’API
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Cavas Rovellats 
L’experiència acumulada d’aquesta empresa íntegrament familiar -una de les més antigues de la indústria del cava- es tra-
dueix en elegància i rigor, però sobretot, en fidelitat respecte a la terra. Rovellats segueix apostant per la qualitat òptima grà-
cies a la producció de reserves limitades. Tradició i innovació envolten el nucli d’aquesta família de viticultors que es regeix 
per uns valors de constància i dedicació exclusiva, que doten de prestigi i excepcionalitat als seus productes

Rovellats Cava Brut 
Nature Gran Reserva
Cava elaborat exclusivament de vinyes pròpies verema-
des a ma i amb una criança de 60 mesos.
Varietats: Macabeu, Xarel·lo y Parellada
Graduació: 11.5º

TAST
De color groc palla amb tons daurats.
Al nas presenta aromes fruitals i notes florals. Que re-
corden pomes fresques i la flor de l’ametlla. 
A la boca es molt equilibrat, intens de sabors i amb una 
molt bona persistència.
El final es llarg y elegant.
Cava ideal per acompanyar plats de carn i caça, peixos 
greixosos i patés. Servir entre 5 y 7ºC.

Premier Brut
Cava elaborat exclusivament de vinyes pròpies verema-
des a mà, amb una criança mínima de 15 mesos. Un 
nou concepte de cava fàcil de comprendre i de prendre 
a qualsevol hora, sense perdre el nostre segell de qua-
litat.
Coupage: 15% Macabeu i 85% Parellada
Característiques organolèptiques: Presenta un color 
groc palla brillant. Bombolla abundant de mida petita, 
amb despreniment vertical i regular, forma bona coro-
na. D’aromes subtils, sec i saborós, amb elegant pas de 
boca gràcies a una aconseguida harmonia. Bona per-
sistència i àmplia via retronasal amb tons fruiters ben 
harmonitzats
Maridatge: Ideal per aperitius, tapes, i també per peixos 
blancs i plats lleugers. Temperatura de servei: de 4ºC a 
6ºC.



 66



 68


