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ARRÒS AMB LLET  

Tipus de plat Postres, esmorzar o berenar 

Temporada Tot l’any 

Temps de preparació 30 minuts 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 3,00 € 

Preu aproximat per persona 0,75 € 

 

Ingredients per 4 persones 

• 200 g d'arròs integral 

• ¾ litre de llet de vaca o vegetal 

• 4 cullerades de postres de sucre integral  

• 1 pela de llimona 

• ½ canó de canyella  

• Canyella en pols  

• Un pols de sal 
 
Preparació 
1. El dia abans de cuinar, posem l’arròs en remull i l’hi deixem tota la nit. 
2. Posem l'arròs en aigua freda i el deixem al foc fins que arrenqui el bull. 
3. Quan hagi arrencat el bull, el deixem bullir 20 min.  
4. Passat aquest temps, el retirem del foc i l’escorrem. 
5. En un altre cassó, posem la llet, la pela de llimona, un tros de canó de 
canyella i el sucre o mel. Ho remenem i esperem fins que comenci a bullir.  
6. Quan bulli hi tirem l'arròs i el deixem coure, durant 25 min 
aproximadament, a foc lent. 
7. Quan l’arròs estigui tou, el retirem del foc i el deixem refredar.   
8. Servim l’arròs en bols i li tirem canyella en pols pel damunt. 
 
Comentari nutricional 
L’arròs amb llet és un plat excel·lent com a esmorzar o berenar els nens ja que 
dóna molta energia i és nutritiu. Al ser un aliment de fàcil masticació, per als 
més petits i també la gent gran és un aliment molt adequat. Si el cuinem amb 
llet vegetal ens serà més fàcil de digerir. 
 
 
 

AVELLANAT O AMETLLAT  

Tipus de plat Postres, esmorzar o berenar 

Temporada Tot l’any 

Temps de preparació 20 minuts 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 2,50 € 

Preu aproximat per persona 0,60 € 

 
Ingredients per 4 persones 

• 50 gr. d’avellanes o d’ametlles torrades i pelades 

• 4 cullerades de postres de sucre integral 

• Una tasseta petita d’aigua  

• 4 rovells d’ou 

• 4 cullerades de farina de blat de moro 

• Un pols de sal 

• Una mica de sucre i canyella per empolvorar 
 
 Preparació 
1. En el pot de la batedora, passem pel “túrmix” les avellanes o ametlles amb 
l’aigua i la resta d’ingredients fins que queda una pasta homogènia. 
2. En un cassó, ho posem al foc mig/baix sense deixar de remenar. 
3. Quan sembla que comença a bullir, ho retirem del foc. 
4. Ho emplatem de seguida i, un cop tebi o fred, ho empolvorem amb canyella 
i sucre i servim. 
 
Comentari nutricional 
És molt bo d’incloure una petita quantitat de fruits secs a la dieta diària ja que 
tenen greixos molt beneficiosos pel cos. Cal no abusar-ne, però, ja que aporten 
moltes calories i ens poden engreixar.   
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BABAGANOUSH o PATÉ D'ALBERGÍNIES 

Tipus de plat Primer plat, esmorzar o berenar o 
per acompanyar  

Temporada Estiu - tardor 

Temps de preparació 50 minuts 

Dificultat de preparació Alta 

Preu aproximat total 5,40 € 

Preu aproximat per persona 1,35 € 

 
Ingredients per 4 persones 

• 3 albergínies  

• 2 grans d'all 

• El suc de mitja llimona 

• 2 cullerades de tahini (puré de sèsam) 

• 1 raig d'oli d'oliva verge  

• Sal fina 

• Sal gruixuda  

• 1 culleradeta de postres de comí mòlt. 

• Pebre negre acabat de moldre  

• Una cullerada de pebre dolç  
 
Preparació 
1. Preescalfem el forn a 190°. 
2. Tallem les albergínies per la meitat, al llarg, posant sal gruixuda pel costat 
del tall.  
3. Deixem reposar 15-20 minuts sobre un escorredor, rentem bé i assequem 
amb un drap net. Això ho fem per evitar l'excés d'aigua d'aquesta hortalissa; 
han suar i deixar anar tota l'aigua i per això utilitzem sal. 
4. Posem al forn les albergínies, posades cap per amunt a la safata del mig, 
uns 30 ò 40 minuts amb calor a sobre i a sota i aire. Si el forn no té aire, posem 
el foc només de baix.  
5. Un cop quedin ben tendres, les traiem del forn i les deixem que es refredin 
uns 10 minuts, fins que es puguin manipular sense cremar-nos.  
6. Els traiem la pell i amb ajuda d'una cullera traiem tota la polpa. Reservem la 
polpa en un plat o bol.  
7. Espremem el suc de mitja llimona, ho colem per si queden llavors i 
reservem. 

8. Pelem els alls.   
9. Tirem la polpa de l'albergínia al vas de la batedora amb els alls, el tahini, el 
pebre, la sal, el suc de mitja llimona, el comí mòlt, un pessic de pebre negre 
acabat de moldre, sal i l'oli d'oliva verge extra. 
10. Batem amb la màxima potència fins que ens quedi una crema tipus puré 
però una mica més dens.  
11. Si fa molta calor, la podem posar a la nevera abans de servir. A temperatura 
ambient també està molt bo.  
12. Per presentar-ho, el millor és triar un plat pla i gran, d'aquesta manera el 
compartirem entre diverses persones. Repartim la crema d'albergínies i la 
empolvorem amb una mica de pebre vermell dolç (o mixt, dolç i picant si us 
agrada així) i un rajolí d'oli d'oliva verge extra. 
13. Podem acompanyar amb pa torrat, pa de pita amb un toc de forn (el que 
millor s’hi adiu), pa amb tomàquet o bastonets de vegetals crus com 
pastanagues o cogombre.  
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BARRETES DE COCO I XOCOLATA  

Tipus de plat Postres o berenar  

Temporada Tot l’any 

Temps de preparació 45 minuts 

Dificultat de preparació Mitja 

Preu aproximat total 5,00 € 

Preu aproximat per persona 1,25 € 

 
Ingredients per 4 persones 

• 150 g de crema de coco en llauna  

•  15 g d’oli de coco 

• 130 g de coco ratllat 

• 40 g de xarop d’atzavara 

• 100 gr de xocolata de cobertura 

 
Preparació 
1. En un bol barregem tots els derivats del coco i el xarop d’atzavara, molt ben 
barrejats. 
2. Posem la barreja al congelador durant 15 minuts. 
3. Passat el temps, traiem del congelador i fem barretes d’uns 5 centímetres de 
llarg per 2 d’ample. 
4. Posem les barretes al congelador 15 minuts. 
5. Desfem la xocolata de cobertura al bany Maria. 
6. Quan la xocolata està ben desfeta, preparem una plata amb un paper 
vegetal. 
7. Anem banyant les barretes de coco en la xocolata calenta amb l’ajut d’unes 
forquilles i les anem posant a la plata amb el paper. 
8. Posem les barretes al congelador durant 30 minuts. 
9. Es serveixen fredes o, si els temps és fred, a temperatura ambient.  
10. Les que no ens mengem, les haurem de guardar a la nevera. 
 
 
 
 
 
 
 

BATUT DE PLÀTAN 

Tipus de plat Postres, esmorzar o berenar 

Temporada Tot l’any 

Temps de preparació 10 minuts 

Dificultat de preparació Baixa 

Preu aproximat total 2,80 € 

Preu aproximat per persona 0,70 € 

 

Ingredients per 4 persones 

• 4 plàtans 

• 2 iogurts naturals o 8 cullerades de iogurt casolà 

• Un grapat d’avellanes torrades 

• Canyella en pols 

• 1 cullerada de mel de gust suau (opcional) 
 
Preparació 
1. En un pot gran posem els plàtans tallats a daus, els iogurts, la mel i   
canyella al gust. 
2. A continuació, ho trinxem tot amb la batedora. Si la barreja surt massa 
espessa pel nostre gust, podem afegir una mica de llet. 
3. Piquem les avellanes en un morter. 
4. Servim el batut en gots o bols amb un polsim d’avellanes per sobre. 
 
Consell nutricional 
Aquesta és una bona recepta per a la mainada o persones grans amb poca 
gana ja que, amb un sol got,  tindran un bon aportament d’energia de qualitat. 
 
Si el iogurt que utilitzem és casolà farem les postres o berenars més econòmics 
i saludables. Podeu trobar a l’índex la recepta de com fer el iogurt  a casa. 
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BUNYOLS DE CIGRÓ DOLÇOS 

Tipus de plat Postres, esmorzar i berenar 

Temporada Tot l’any 

Temps de preparació 30 minuts 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 1,50 € 

Preu aproximat per persona 0,40 € 

 

Ingredients per 4 persones 

• 250 g de cigrons cuits i escorreguts 

• 1 ou 

• 1 cullerada de sucre integral 

• 1 cullerada de canyella 

• Farina integral  

• Oli d’oliva  

• Sal 
 
Preparació 
1. En un pot posem tots els ingredients excepte la farina i ho trinxem amb 
l’ajut de la batedora. Si la barreja queda massa líquida, hi podem afegir una 
mica de farina. 
2. Amb l’ajut d’unes culleretes o de les mans enfarinades, fem boletes de la 
mida d’una nou. 
3. Posem una paella o fregidora al foc amb oli abundant i qual l’oli sigui ben 
calent, hi anem tirant les boletes. 
4. Si es desfan, pot ser que l’oli sigui massa fred o que falti farina a la massa. 
La crosta rossa que fan és el que els aguanta. 
5. A mida que els bunyols estan rossos, els anem retirant del foc i els posem 
en un paper absorbent. 
6. Es mengen calents o tebis. 
 
Consells 
Aquesta és una bona recepta per a que la mainada mengi llegum. Amb el suc 
de coure els cigrons podem fer una sopa per a completar l’àpat. 
 

 
 

BUNYOLS DE POMA 

Tipus de plat Postres, esmorzar o berenar  

Temporada Estiu - tardor, millor 

Temps de preparació 30 minuts 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 2,00 € 

Preu aproximat per persona 0,50 € 

 

Ingredients per 4 persones 

• 3 o 4 pomes golden 

• ½ llimona 

• ½ got de llet 

• 100 g de farina integral 

• 3 cullerades de sucre 

• 1 cullerada de canyella en pols 

• 2 ous  

• Oli 
 
Preparació 
1. Rentem i pelem les pomes. Les tallem a rodanxes l’1 cm. tot traient les 
llavors i el cor. 
2. Les estenem en un plat i tirem per sobre el suc de ½ llimona, una cullerada 
de sucre i la canyella. Les deixem macerar 1 hora. 
3. En un bol, preparem una pasta amb la farina, l'ou, la llet i 1 cullerada l'oli. La 
massa ha de tenir una consistència de farinetes (“papilla”).  
4. Un cop s'hagin macerat els pomes, passem les rodanxes per la pasta i les 
fregim en una paella amb oli ben calent.  
5. En tombar-les hem d’anar en compte que no se’ns trenquin. 
6. S'escorren en un paper de cuina i s'empolvoren amb una mica mes de sucre 
i canyella en pols. 
 
Consell d’aprofitament 
Amb la pasta d’arrebossar que ens pugui sobrar podem fer una truita dolça.  
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BROQUETES DE FRUITA DE TEMPORADA AMB XOCOLATA NEGRA  

Tipus de plat Postres, esmorzar o berenar  

Temporada Tot l’any. Depèn de la fruita de temporada 

Temps de preparació 30 minuts 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 2,25 € 

Preu aproximat per persona 0,60 € 

 

Ingredients per 4 persones 

• 2 peres 

• 2 plàtans 

• 2 taronges 

• 1 rajola de xocolata negra (70% cacau) 
 
Preparació 
1. Rentem i pelem les peres i les tallem a daus de 3 cm aproximadament. 
2. Pelem les taronges i el plàtan i també ho tallem a daus de 3 cm. 
3. Agafem un punxó de fusta llarg i anem enfilant la fruita de manera 
intercalada. 
4. Posem les broquetes en una safata i reservem. 
5. Per fondre la xocolata, ho fem al bany Maria. Per fer-ho cal posar un pot al 
foc amb aigua i un altre pot més petit dins d’aquest. Dins del pot petit hi 
posem la xocolata a peces ben petites i ho anem removent amb una espàtula. 
Amb l’escalfor de l’aigua bullent, es fon la xocolata. 
6. Quan la xocolata estigui ben desfeta l’aboquem per sobre de la fruita i 
servim quan encara és tebi. 
 
Consell nutricional 
Aquesta és una bona manera per a que la mainada mengi fruita. La xocolata 
negra és un aliment saludable i calòric. En podem menjar amb moderació per 
berenar amb pa o a les postres tal amb aquesta recepta. Els nens menors de 18 
mesos no n’han de prendre. 
 
 
 
 
 

BROWNIE DE XOCOLATA  

Tipus de plat Postres, esmorzar o berenar  

Temporada Tot l’any 

Temps de preparació 60 minuts 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 5,00 € 

Preu aproximat per persona 1,25 € 

 
Ingredients  

• 200 g de xocolata negra 

• 4 ous 

• 150 g avellanes torrades o nous 

• 90 g d’oli de coco 

• 135 g de farina blanca 

• 90 g de xarop d’atzavara 

• 5 g de sal 
 
Preparació 
1. Posem els ous i el xarop d’atzavara en un bol i ho batem tot amb la batedora 
per a que quedi ben barrejat. 
2. Desfem la xocolata i l’oli de coco al bany Maria. 
3. Afegim la farina tamisada al bol seguit de la xocolata i la sal. Barregem molt 
bé amb la batedora. 
4. Afegim les avellanes o les nous i tornem a remenar amb la llengua de gat. 
5. Posem la barreja en un motlle allargat de silicona i enfornem a 180° durant 
25 minuts.  
6. Quan estigui fred, servim. 
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COCA DE IOGURT 

Tipus de plat Postres, esmorzar o berenar  

Temporada Tot l’any 

Temps de preparació 40 minuts 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 2,55 € 

Preu aproximat per persona 0,45 € (6 porcions) 

 

Ingredients  

• 1 iogurt natural o un gotet de iogurt casolà (equival a 1 mida) 

• 2 mides de sucre integral 

• 3 mides de farina integral 

• 3 ous 

• ¾ d’oli de gira-sol 

• Raspadura de pell de llimona  

• 1 culleradeta de bicarbonat  

• El suc de mitja llimona 
 

Preparació 
1. En un bol, posem el iogurt i el sucre i ho barregem bé.  
2. A continuació hi posem la farina, els tres ous, l’oli i el  bicarbonat amb el suc 
de llimona; també hi afegim la raspadura d’una llimona i ho barregem tot amb 
l’ajuda de la batedora. Si no tenim batedora, remenem molt bé per a que es 
desfacin els possibles grumolls de farina. 
3. Agafem un motlle rodó o allargat (de 30 cm. de diàmetre o de llarg)  i 
l’untem amb una mica d’oli i l’enfarinem per tal que no se’ns enganxi la massa 
en coure-la.  
4. Aboquem la massa al motlle i el posem dins del forn a 180°. 
5. El deixem coure entre 30 i 45 min. sense obrir el forn. Sabrem quan està 
cuit perquè, en punxar-lo, la punxa surt neta.  
6. Si es vol, quan la coca està feta i freda, es pot untar amb xocolata desfeta o 
farcir-la amb melmelada. 
Consell nutricional 
Una porció de coca de iogurt acompanyada de xocolata negra, llet, suc de 
fruita natural o fruits secs pot ser un bon esmorzar o berenar. 
 
 

COMPOTA DE POMA 

Tipus de plat Postres, esmorzar o berenar   

Temporada Estiu - tardor, millor 

Temps de preparació 30 minuts 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 2,15 € 

Preu aproximat per persona 0,55 € 

 

Ingredients per 4 persones 

• 5 pomes golden 

• 1/2 canó de canyella ò canyella en pols 

• Un grapat de panses 

• La pell d’una llimona 

• Aigua 

• Un pols de sal 
 
Preparació 
1. Pelem i trossegem les pomes. 
2. Posem en una olla les pomes, la branca de canyella o la canyella en pols, les 
panses, la pell de llimona i un pols de sal. 
3. Tapem l’olla i ho coem durant 30 minuts a foc mig. 
4. Quan estigui cuit, retirem la canyella i la pell de llimona i triturem amb la 
batedora o amb una forquilla. També podem deixar-ho sencer. 
5. Si volem que tingui una consistència més líquida podem afegir una mica 
d’aigua. 
 
Comentari 
Aquest plat pot ser unes postres, un esmorzar o un berenar. Barrejada amb 
iogurt casolà i un grapat de fruits secs, queda un aliment molt complert i 
adequat tant per als nens com per als grans. A l’estiu, podem barrejar-la amb 
aigua fresca i podrem oferir a la família un refresc molt saludable.  
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CREMA DE CARBASSA I NOUS 

Tipus de plat Postres, esmorzar o berenar 

Temporada Tot l’any 

Temps de preparació 30 minuts 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 5,60 € 

Preu aproximat per persona 1,40 € 

 

Ingredients per 4 persones 
 

• 300 gr. de carbassa taronja 

• 50 gr. de nous pelades 

• La pell d’una llimona 

• 75 gr. de sucre integral 

• 3 rovells d’ou 

• 3 gots de llet de vaca o vegetal 

• 2 ò 3 cullerades de farina de blat de moro 

• 1 cullerada de canyella en pols 

• Aigua 
• Sal 
 
Preparació 
1. Pelem la carbassa, traiem les llavors i la tallem a cubs d’un dit de gruix 
aproximadament. 
2. Posem un pot al foc amb 2 dits d’aigua i fem bullir la carbassa amb  l’olla 
tapada, fins que sigui tova.  
3. Quan carbassa estigui cuita apaguem el foc i la reservem. 
4. Posem un cassó de 20 cm de diàmetre aprox., al foc mig. amb els rovells 
d’ou, el sucre i la farina de blat de moro. Anem barrejant molt bé amb un 
batedor manual. 
5. En un altre pot, escalfem la llet amb la pell de llimona. 
6. Sense deixar de barrejar, anem abocant la llet calenta al pot on tenim els 
rovells i es deixa coure a foc baix, procurant que no bulli. 
7. Quan comenci a tenir consistència, traiem la pell de llimona i hi afegim la 
carbassa. 
8. Ho passem tot per la batedora fins que quedi una crema fina i uniforme. 

9. Finalment, posem la crema en vols individuals i es deixem refredar una 
hora. 
10. Abans de servir, s’empolvoren de canyella i s’hi tiren les nous trossejades 
per sobre. 
 
 

CREMA DE MANDARINA 

Tipus de plat Postres, esmorzar o berenar 

Temporada Tardor - hivern 

Temps de preparació 30 minuts 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 4,30 € 

Preu aproximat per persona 1,10 € 

 
Ingredients per 4 persones 
 

• 1 kg de mandarines 

• 125 g de sucre integral 

• 2 ous 

• 25 g de farina de blat de moro  

• Un pols de sal 
 
Preparació 
1. Espremem les mandarines. Hem d’aconseguir 2 gots de suc. 
2. En un cassó, escalfem el suc de mandarina juntament amb el sucre i la sal.  
3. Per altra banda, amb la batedora, batem els ous amb la farina de blat de 
moro i aboquem la barreja al cassó amb els suc de mandarina.  
4. Posem a foc lent i remenem mentre es va reduint. Quan arrenqui el bull, ho 
retirem del foc i ho deixem refredar a temperatura ambient.  
5. Ho posem a la nevera fins el moment de servir. 
6. Servim en bols individuals.  
7. Abans de servir rentem una mandarina molt bé i podem ratllar una mica de 
pell de per sobre de la crema.  
 
Comentari 
Està bé fer aquesta recepta quan tinguem un excedent de mandarines. Cal 
pensar que no ens aportarà vitamina C però si hidrats de carboni i proteïnes. 
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CREMA DE XOCOLATA AMB AVELLANES per untar  

Tipus de plat Esmorzar, berenar o postres 

Temporada Tot l’any 

Temps de preparació 15 minuts 

Dificultat de preparació Baixa 

Preu aproximat total 2,10 € 

Preu aproximat per persona 0,60 € 

 
Ingredients per 4 persones 

• 100 gr. d’avellanes torrades 

• 30 gr. de cacau pur en pols  

• 40 gr. de sucre morè 

• Un raget d’oli de gira-sol (optatiu)  

• ½  culleradeta de sal  

• ½ tassa de llet de vaca o vegetal 
 
Preparació 
1. Posem les avellanes torrades en el vas de la batedora i triturem fins que les 
avellanes comencen a deixar anar l’oli. 
2. Després afegim la resta d’ingredients i tornem a triturar fins que tingui una 
textura cremosa. 
3. Si ens queda massa espessa, podem afegir una mica més de llet o d’oli. 
 
Comentari nutricional 
Aquesta és una alternativa saludable a la crema de cacau convencional perquè 
té menys sucre i més cacau. El cacau i les avellanes contenen àcids grassos 
molt saludables. Però no n’hem d’abusar perquè ens pot engreixar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREPS DE FARINA DE CIGRÓ 

Tipus de plat Postres, esmorzar o berenar 

Temporada Tot l’any 

Temps de preparació 30 minuts 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 3,10 € 

Preu aproximat per persona 0,80 € 

 
Ingredients per 4 persones 

• 150 grams de farina de cigrons  

• 120 grams de farina de civada (la podem fer triturant flocs) 

• 2 culleradetes de canyella en pols  

• 2 plàtans (madurets millor) 

• 2 gots de llet de civada (o una altra vegetal)  

• 2 cullerades de sucre integral 

• 1 cullerada d'oli d'oliva 

• El suc de ½ llimona  

• 1 culleradeta de bicarbonat 

• ½  culleradeta de sal  
 

Preparació 
1. Barregem els dos tipus de farina en una gerra per batre o en un bol gran 
juntament amb bicarbonat, la sal, la canyella i ho remenem bé. 
2. En un altre recipient barregem la resta d'ingredients: la llet de civada, el 
sucre, l'oli, el suc de llimona i els plàtans tallats a trossets i ho batem tot amb la 
batedora.  
3. Un cop batut, afegim el contingut de l'altre bol i ho tornem a batre. Ens ha 
de quedar una massa ni molt líquida ni molt espessa. 
4. Prenem una paella petita i la posem al foc a escalfar amb unes gotes d'oli 
que estendrem amb un pinzell repartim per la paella. 
5. Quan l’oli estigui calent aboquem un cullerot de massa i li donem una 
remenada suau a la paella per ajudar a que s'estengui una mica i prengui una 
forma arrodonida. 
6. Per fer les creps, amb 2 o 3 minuts per cada costat serà suficient. Quan 
veiem que les vores es comencen a daurar o a prendre més consistència serà el 
moment de donar la volta a la crep amb ajuda d'una espàtula o escumadora. 
Ho fem amb afecte i cura perquè ens quedin boniques i no es trenquin. 
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7. Ens les podem menjar de moltes maneres: amb xocolata fosa, amb 
melmelada, soles... 
 
Comentari nutricional 
Aquesta és una bona manera de que la mainada mengi llegum. La farina de 
cigró té moltes possibilitats! 
 
 
CREPS DE FRUITA 

Tipus de plat Postres, esmorzar o berenar 

Temporada Tot l’any 

Temps de preparació 30 minuts 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 3,40 € 

Preu aproximat per persona 0,85 € 

 

Ingredients per 4 persones 

• 200 gr. de farina integral 

• ½ litre de llet de vaca o vegetal 

• Fruita del temps: poma, préssec, plàtan... 

• 4 ous  

• 3 cullerades de sucre integral 

• Oli de gira-sol 

• Un pols de sal 
 
Preparació 
1. Pelem i tallem la fruita a rodanxes d’un centímetre aproximadament. 
2. En un bol posem la farina i anem afegint els altres ingredients batent amb la 
batedora o manualment. 
3. Quan la massa estigui feta, sense grumolls, hi fiquem les rodanxes de fruita. 
4. En una paella posem una mica d’oli i quan sigui ben calent hi tirem una 
cullerada de massa amb un tall de fruita. 
5. Quan la crep està cuita per una banda, la girem amb cura i la deixem fer per 
l’altra. 
6. Quan estigui rossa, la servim i la mengem calenta. 
 
 

Consell d’aprofitament 
Aquesta és una manera molt bona d’aprofitar la fruita una mica tocada o amb 
“mal aspecte”. La fruita, un cop calenta, augmenta la seva dolçor. 
 
 
FLAM DE PA SEC 

Tipus de plat Postres, esmorzar o berenar 

Temporada Tot l’any  

Temps de preparació 45 minuts 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 2,60 € 

Preu aproximat per persona 0,65 € 

 
Ingredients per 4 persones 

• 4 ous 

• ½ litre de llet de vaca o vegetal 

• 1 got de llet de vaca o vegetal 

• 4 cullerades de postres de sucre integral 

• 1 cullerada sopera de sucre integral per al caramel  

• La pell d’¼ de llimona 

• 125 gr. de pa integral sec 
 
Preparació 
1. En un bol, batem els ous amb el sucre.  
2. Afegim la pell de llimona ratllada i la llet freda i ho barregem bé. Ho 
reservem. 
3. En el motlle de metall on volem fer el flam posarem la cullerada sopera de 
sucre. Posarem el motlle al foc a foc baix fins que el sucre es fongui i es faci el 
caramel. 
4. En un altre bol, posem el pa sec tallat a talls petits amb el got de llet per a 
que s’estovi. 
5. Quan el pa estigui tou, l’escorrem de la llet i el posem al centre del motlle, 
fent una “muntanyeta”, procurant que no toqui els costats. 
6. Tirem la barreja de llet i ous al motlle amb compte de no desfer la 
“muntanyeta” de pa. 
7. Posem el motlle dins d’una cassola amb 2 dits d’aigua, la tapem i la posem 
al foc entre 15 i 20 min, això és, al bany Maria. 
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8. Quan el flam està pres, és a dir, unit, traiem la cassola del foc i deixem 
refredar el flam en la mateixa cassola destapada, amb la mateixa aigua. 
9. Quan estigui fred podem treure el motlle de la cassola i posar-lo a la nevera 
fins el moment de menjar-nos-el. 
10. El servim desemmotllat, en un plat. El podem decorar amb fruita. 
 
Consells  
Aquesta és una bona recepta per a utilitzar les restes de pa sec. Són unes 
postres o berenar o esmorzar saborosos i energètics. A més, aporten proteïnes 
de bona qualitat. Amb llet vegetal, el flam serà més lleuger i fàcil de digerir. 
 
 
GALETES  

Tipus de plat Esmorzar o berenar 

Temporada Tot l’any  

Temps de preparació 45 minuts 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 1,25 € 

Preu aproximat per persona 0,35 € 

 
Ingredients per 4 persones 

• 250 gr. de farina integral 

• 50 gr. de sucre integral 

• 120 ml. (1 gotet) d’oli de gira-sol 

• La pell d’una llimona ratllada 

• Canyella en pols 
 
Preparació 
1. En un bol, tirem la farina.  
2. Fem un forat al centre i hi aboquem l’oli, el sucre i la pell de llimona 
ratllada. 
3. Amb les mans anem amassant fins que estigui ben lligat i tinguem una bola 
que no s’enganxa a les mans. 
4. Fem boletes i les aplanem i donem forma de galeta.  
5. Les posem en una plata i les empolvorem amb canyella. 
6. Les posem amb cura en una plata del forn que haurem engreixat amb una 
mica d’oli. 

7. Posem les galetes al forn entre 10 i 20 minuts depenent del forn, a 180°.  
 
Comentari 
Aquestes galetes són una manera senzilla, econòmica i saludable de tenir 
berenars i esmorzars sempre a casa. A la massa també hi podem tirar cacau en 
pols, nous trinxades, panses... i tindrem galetes de diferents gustos. 
 
 
GALETES TIPUS “COOKIES” 

Tipus de plat Esmorzar o berenar 

Temporada Tot l’any  

Temps de preparació 45 minuts 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 2,00 € 

Preu aproximat per persona 0,50 € 

 
Ingredients 

• 200 gr. Farina semi intergal 

• 20 gr. cacau pur 

• 70 gr. d'oli de coco, oliva o gira-sol 

• 70 gr. de llet de vaca o vegetal 

• 1/2 sobre de llevat de pastisseria 

• 50 gr. xocolata negra 

 
Preparació 
1.  En un bol barregem tot els líquids amb el cacau, el llevat, la xocolata negra 
picada i la farina.  
2. Anem treballant  amb les mans fins a formar una bola elàstica i fàcil de 
treballar. 
3. Preparem la plata del forn amb un tall de paper vegetal per a que no 
s’enganxin les galetes. 
4. Fem boletes amb les mans, les aixafem per donar la forma de galeta i les 
anem posant a la plata del forn. 
5. Posem la safata al forn a 180° durant 15 minuts a mitja alçada. 
6. Per saber si estan cuites n’aixequem una i mirem si està feta de sota. 
7. Quan estan fredes les podem guardar en pots de vidre i menjar-nos-les al 
llarg de la setmana. 
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GELAT DE PLÀTAN I TORRÓ 

Tipus de plat Postres o berenar 

Temporada Estiu  

Temps de preparació 15 minuts 

Dificultat de preparació Baixa 

Preu aproximat total 5,15 € 

Preu aproximat per persona 1,30 € 

 
Ingredients per 4 persones 

• 4 plàtans ben madurs  

• 4 talls d’un dit de gruix de torró de Xixona 

• Aigua  
 
Preparació 
1. El dia abans de fer aquestes postres, pelem els plàtans, els posem sencers 
en una carmanyola de plàstic tapada i fiquem al congelador. 
2. El dia que volem fer les postres, uns minuts abans de menjar-nos-les, 
traiem els plàtans del congelador i els tallem en cinc talls amb un ganivet gros. 
3. Posem a l’ utensili de la batedora que serveix per trinxar, els plàtans tallats i 
el torró fet miques i un raget d’aigua. 
4. Ho trinxem tot fins que queda una crema suau i servim. 
 
Consell d’aprofitament 
Aquesta és una bona recepta per aprofitar els plàtans que s’han quedat massa 
madurs i les restes del torró de Nadal. Si volem, podem fer el gelat sense el 
torró. També és boníssim i molt saludable ja que només aporta el sucre que té 
el plàtan naturalment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOTETS DE IOGURT AMB FRUITA 

Tipus de plat Postres, esmorzar o berenar 

Temporada Tot l’any  

Temps de preparació 15 minuts 

Dificultat de preparació Baixa 

Preu aproximat total 1,60 € 

Preu aproximat per persona 0,40 € 

 
Ingredients 

• 4 gotets de iogurt casolà  

• 2 tipus de fruita de temporada 

• Fruits secs 

• Sucre integral, canyella, cacau en pols. (opcionals) 
 
Preparació 
1. Pelem i tallem la fruita a trossets. 
2. En un got transparent de la mida que desitgem, posem una capa de fruita al 
fons. 
3. Seguidament, posem una capa de iogurt. 
4. Després, posem una capa de fruits secs i una altra capa de iogurt. 
5. Si volem, podem barrejar el iogurt amb sucre, canyella o cacau i, amb els 
colors de la fruita, les capes aniran canviant de color o de gust. 
6. Millor si a l’hivern es menja a temperatura ambient. A l’estiu ens ho podem 
menjar ben fred. 
 
Comentari 
Aquesta recepta tan senzilla és ideal per a que la mainada mengi fruita. 
Barrejada amb el iogurt, és un berenar o esmorzar excel·lent! Fer iogurt a casa 
és molt senzill. Us ho expliquem a la pàgina 31! 
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HUMMUS o PATÉ DE CIGRONS 

Tipus de plat Segon plat, esmorzar, berenar o per 
acompanyar 

Temporada Tot l’any 

Temps de preparació 15 minuts 

Dificultat de preparació Baixa 

Preu aproximat total 2,30 € 

Preu aproximat per persona 0,60 € 

 
Ingredients per 4 persones 

• 250 gr. de cigrons cuits amb una mica del seu suc. 

• 3 cullerades de tahini (Pasta de sèsam.  
Ho trobem a la carnisseria marroquina.) 

• 2 grans d’all 

• El suc d’una llimona petita 

• Pebre vermell dolç  

• Un raig d’oli d’oliva  

• Sal 
 
Preparació 
1. Posem els cigrons en el pot de la batedora amb tots els ingredients i una 
culleradeta de sal i ho trinxem amb l’ajut de la batedora. Si la barreja queda 
massa espessa, podem afegir una mica de l’aigua de bullir els cigrons o aigua. 
2. Es menja amb pa amb tomàquet, barrejat amb l’amanida, amb un pa de 
pizza amb romaní, amb palets de pastanaga... 
 
Comentari 
Aquest paté és un recurs per a fer entrepans saludables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IOGURT  

Tipus de plat Postres, esmorzar o berenar 

Temporada Tot l’any 

Temps de preparació 30 minuts 

Dificultat de preparació Baixa 

Preu aproximat total 1,25 € (la primera vegada) 

Preu aproximat per persona 0,30 € (la primera vegada) 

 
Ingredients per 4 persones 

• 1 litre de llet de vaca 

• 1 iogurt natural de qualitat (La fageda, per exemple) 

• Melmelada casolana, cacau en pols... 
 
Preparació 
1. Posem la llet en una olla amb tapa i l’escalfem fins a uns 40°. Si no tenim 
termòmetre ho sabrem perquè, posant-hi el dit, no ens cremem però quasi. No 
ha de bullir. 
2. En un bol, posem una mica de la llet calenta i el iogurt i ho remenem molt 
bé, fins que estigui ben barrejat. Si cal utilitzem la batedora elèctrica. 
3. Aboquem la barreja a l’olla i remenem molt bé o passem la batedora per tal 
que quedi tot molt ben dissolt. 
4. Seguidament, apaguem el foc i posem la barreja en pots de vidre amb tapa. 
Tapem els pots i els posem dins d’una olla amb aigua molt calenta i tapem 
l’olla.  
5. Amb una manta, emboliquem l’olla per tal que conservi l’escalfor. Hem de 
deixar l’olla embolicada durant una nit. 
6. Passada la nit, desemboliquem l’olla. El resultat serà 1 litre de iogurt 
envasat en pots de vidre que haurem de desar a la nevera. Hem de consumir-lo 
dins d’una setmana. 
7. Si volem un iogurt amb algun gust podem barrejar-hi melmelada o cacau 
en pols quan ja estigui fet. 
8. Pensem a reservar-ne un gotet a la nevera. Aquest és el que utilitzarem la 
propera vegada que fem iogurt. 
9. Iogurts de soja: Utilitzem el mateix mètode però amb un iogurt i llet de 
soja. Cal tenir en compte que tarden més hores a fermentar (entre 10 i 13 h).  
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Consells i comentaris 
Aquesta recepta és una manera fàcil i econòmica per tenir iogurt en quantitat. 
Amb el iogurt que hem fet a casa podem fer més iogurt. Podem fer iogurt fins 
a 5 vegades fins que comenci a quedar més líquid. El iogurt natural és el millor 
làctic que es pot oferir als nens. 
 

 
KHOSHAF o MACEDÒNIA DE FRUITA SECA 

Tipus de plat Postres o berenar 

Temporada Tardor - hivern 

Temps de preparació 15 minuts 

Dificultat de preparació Baixa 

Preu aproximat total 5,40 € 

Preu aproximat per persona 1,35 € 

 
Ingredients per 4 persones 

• 100 gr. d’orellanes 

• 100 gr. de panses 

• 100 gr. de figues seques o dàtils  

• 100 gr. de prunes seques 

• 60 gr. d’ametlles crues 

• 1 got de suc de taronja 

• 1 got de te verd lleuger 

• Iogurt (opcional) 
 
Preparació 
1. Posem la fruita seca en un bol, en remull amb el te i el suc de taronja, 
durant 2 hores. El líquid ha de cobrir la fruita. 
2. Piquem les ametlles en un morter. 
3. Passat el temps, servim la fruita en vols, amb les ametlles picades per 
sobre. 
4. Si ho volem, podem acompanyar-ho de iogurt amb les ametlles per sobre. 
 
Comentari 
La fruita seca aporta sucres naturals fàcils de digerir i beneficiosos pel cos. És 
molt aconsellable recórrer a aquests sucres en substitució del sucre de cullera. 
 

“LLET” VEGETAL D’AMETLLA o AVELLANA o CIVADA 

Tipus de plat Beguda per esmorzar, berenar o cuinar 

Temporada Tot l’any 

Temps de preparació 15 minuts (+ una nit de remull) 

Dificultat de preparació Baixa 

Preu aproximat total 2,00 € de mitjana 

Preu aproximat per persona 0,50 € de mitjana 

 
Ingredients per 4 persones 

• 200 gr. d’ametlla crua o avellana crua o flocs de civada 

• 1 litre d’aigua  

• Sucre integral o mel 

• Canyella, vainilla, cacau... 
 
Preparació 
1. Posem les llavors en un litre d’aigua, en remull, tota la nit. 
2. Passada la nit ho passem tot per el “túrmix” o liquadora.  
3. Amb una gassa i un colador fi, colem el liquat per a que ens quedi sense el 
pòsit. 
4. Si ho desitgem podem afegir sucre o mel per endolcir. També hi podem 
afegir canyella, vainilla o cacau per aconseguir una llet amb un gust. 

 
Consell i comentaris nutricionals 
Les llets vegetals són una alternativa saludable a la llet de vaca. La llet 
d’ametlles, per exemple, té molta calç i està aconsellada per a persones que en 
necessitin un suplement. La llet de civada té propietats beneficioses per al 
sistema digestiu i l’estómac en particular. Podem utilitzar aquestes llets per a 
preparar plats dolços i salats, com si fos llet de vaca. 
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MACEDÒNIA DE FRUITA AMB NOUS 

Tipus de plat Postres, esmorzar o berenar 

Temporada Tot l’any, depèn de la fruita 

Temps de preparació 15 minuts 

Dificultat de preparació Baixa 

Preu aproximat total 3,00 € 

Preu aproximat per persona 0,75 € 

 
Ingredients per 4 persones  

• 5 fruites diferents segons temporada, al gust 

• Un grapat de panses 

• Un grapat de nous  
 
Preparació 
1. Netegen i pelem la fruita. 
2. En un bol gran, posem la fruita tallada a daus no gaire grans. 
3. Fem un suc amb espremedora o liquadora i l’aboquem a la fruita tallada. 
4. Per acabar, pelem les nous i les piquem en un morter. 
5. Aboquem les nous i les panses a la fruita, barregem bé i servim. 
 
Consells  
Aquesta macedònia es pot fer amb qualsevol fruita del temps. És una bona 
manera d’aprofitar la fruita que ja no està tan maca. Hem de menjar fruita 3 
vegades al dia. Fer una macedònia és una manera agradable de menjar-la que 
agrada als nens. Podem barrejar-hi iogurt casolà i tindrem berenars i 
esmorzars molt saludables per a l’alimentació infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MELMELADA DE CIRERA 

Tipus de plat Conserva.  Per acompanyar 

Temporada Estiu  

Temps de preparació 90 minuts 

Dificultat de preparació Alta 

Preu aproximat total 6,15 € 

Preu aproximat per persona 3 pots de 350 gr. a 2,05 € 
aproximadament,  cada pot  

 

Ingredients 

• 1 kg de cireres 

• 700 gr. de sucre integral 

• El suc d’1 llimona 

• La pell de 2 pomes 
 
Preparació 
1. Rentem les cireres i els traiem els pinyols. És una feinada però val la pena! 
2. Es posa la fruita en una cassola al foc baix amb el sucre i es va remenant fins 
que fruita i sucre es lliguin. 
3. Afegim el suc de llimona. 
1. Afegim la pell de poma en una xarxa de forats grans o sense xarxa. La pell 
de la poma té pectina que donarà consistència a la melmelada. 
4. Es cou la barreja a foc mig/baix remenant bé per tal que no es cremi. 
5. Es deixa coure entre 30 i 45 minuts fins que la melmelada agafi un aspecte 
espès i brillant. 
6. Retirem la pell de poma. 
7. Si es desitja, un cop cuita la melmelada, és passa per la batedora per a 
desfer els trossos. 
8. Empotem la melmelada quan encara bulli, omplint tot el pot, amb molta 
precaució de no cremar-nos.  
9. Quan la melmelada està dins del pot, el tanquem bé i el girem de cap per 
vall i el deixem sobre el marbre. Al cap de poc, queda tancat al buit.  
10. Quan el pot estigui fred, el netegem de possibles regalims i 
l’emmagatzemem en un lloc fresc, sec i fosc anotant la data de l’envasat. 
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Trucs i suggeriments 
Quan fem aquesta melmelada ens adonem que es redueix molt el volum de la 
fruita. Així i tot, val la pena fer-la: és boníssima! És molt bona barrejada amb 
iogurt o amb el gelat de plàtan. 
 
“MELMELADA” DE DÀTILS I PLÀTAN  

Tipus de plat Per acompanyar o farcir 

Temporada Tot l’any  

Temps de preparació 20 minuts 

Dificultat de preparació Baixa 

Preu aproximat total 4,00 € 

Preu aproximat per persona 1,00 € 

 

Ingredients 

• 2 plàtans 

• 8 ò 10 dàtils  
       
Preparació 
1. Pelem els plàtans. 
2. Traiem els pinyols dels dàtils. 
3. Ho posem tot al pot de la batedora i piquem dins que tingui la consistència 
d’una crema. 
4. Ho podem menjar amb pa torrat, pa àzim o en una crep. 
 
 
 
 
MELMELADA DE MADUIXA  

Tipus de plat Conserva.  Per acompanyar 

Temporada Primavera - estiu  

Temps de preparació 90 minuts 

Dificultat de preparació Alta 

Preu aproximat total 6,15 € 

Preu aproximat per persona 3 pots de 350 gr. a 2,05 € 
aproximadament,  cada pot  

 

 

Ingredients 

• 1 kg de maduixes 

• 700 gr. de sucre integral 

• La pell de 2 pomes  
   
Preparació 
1. Rentem les maduixes i els traiem la cua i les fulles.  
2. Un cop netes les trossegem i en una cassola al foc procurant que sigui una 
mica alta perquè no vessi al bullir. 
3. Posem al foc baix amb el sucre i anem remenant fins que fruita i sucre 
quedin lligats. 
4. Hi afegim les pells de les pomes en una xarxa de forat gran o sense xarxa. La 
pell de la poma té pectina que donarà consistència a la melmelada. 
5. Deixem bullir sempre a foc baix i remenant sovint per a que no s’enganxi. 
6. Si tenim un excés de suc, en traurem una mica perquè  la textura final sigui 
més espessa. Si quan arrenca el bull deixa anar molta escuma, la retirem amb 
una cullera o escumadora. 
7. El temps de cocció és, aproximadament, de 30 minuts. Notareu que ja és 
cuita per la textura espessa i brillant que agafa la fruita. 
8. Retirem les pells de poma. 
9. Si es desitja, un cop cuita la melmelada, és passa per la batedora per a 
desfer els trossos. 
10. Empotem la melmelada quan encara bulli, omplint tot el pot, amb molta 
precaució de no cremar-nos. Quan la melmelada està dins del pot, el tanquem 
bé, el girem de cap per vall i el deixem damunt del marbre. Al cap de poc, 
queda tancat al buit.  
11. Quan el pot estigui fred, el netegem de possibles regalims i 
l’emmagatzemem en un lloc fresc, sec i fosc i anotem la data de l’envasat. 
 
Trucs i suggeriments 
L’excés de suc que treuen les maduixes, el podem posar a bullir en un altre pot 
i fer un almívar de maduixa, per banyar pastissos, fer-ne gominoles casolanes, 
etc… Aquesta és una melmelada excel·lent per a barrejar amb el iogurt natural 
i per a farcir pastissos.  La melmelada de maduixa feta a casa té un gust molt 
més intens que la comercial. Per a fer melmelada de préssec, el procediment 
és el mateix. 
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MELMELADA DE POMA 

Tipus de plat Conserva.  Per acompanyar 

Temporada Estiu - tardor  

Temps de preparació 90 minuts 

Dificultat de preparació Alta 

Preu aproximat total 5,05 € 

Preu aproximat per persona 3 pots de 350 gr. a 1,70 € 
aproximadament,  cada pot  

 
Ingredients 

• 1 kg. de pomes golden o royal gala 

• 700 gr. de sucre integral 

• 1 llimona 

• Una cullerada sopera de canyella en pols 
 
Preparació 
1. Rentem les pomes molt bé i les pelem. Reservem la pell de 3 pomes. 
2. Traiem les llavors de les pomes i les tallem a daus. 
3. Tirem les pomes i el sucre en una olla i la posem al foc baix. 
4. Hi afegim les pells de les pomes en una xarxa de forats grans o sense xarxa. 
La pell de la poma té pectina que donarà consistència a la melmelada. 
5. Anem remenant, barrejant molt bé la poma amb el sucre, mirant que no es 
cremi ni s’enganxi. 
6. Espremem la llimona i tirem el suc a l’olla. 
7. Quan hagin passat uns 45 min. observem. Si la poma es veu brillant vol dir 
que la melmelada quasi està feta. Afegim la canyella en pols i remenem molt 
bé. 
8. Ho retirem del foc, traiem la xarxa amb les pells de poma i ho trinxem tot 
amb la batedora fins que quedi tot ben triturat i sense trossos. 
9. Ho tornem a posar al foc i, quan bulli, ho anem posant en els pots vigilant 
de no cremar-nos. Els pots han d’estar ben nets i tenir les tapes de rosca sense 
rovell ni tampoc senyals de cops. Un cop plens fins dalt, els tapem fort i els 
deixem sobre el marbre de cap per vall fins que siguin freds. 
10. Quan siguin freds, netegem els possibles regalims i escrivim al pot la data 
en que hem fet la melmelada. Tancada, la podem guardar durant 1 any. Un cop 
oberta, l’hem de menjar en 3 setmanes. 
 

Trucs i suggeriments 
La melmelada és una manera d’aprofitar la fruita que ja no està maca. Al 
mercat, al final de les temporades de les diferents fruites, és el moment 
d’aconseguir per poc preu, la fruita per a fer les melmelades. Una melmelada, 
a banda de menjar-la per esmorzar o berenar o per farcir un pastís, pot ser un 
bon regal o moneda per a l’intercanvi. 
 
 
MELMELADA DE TARONJA 

Tipus de plat Conserva.  Per acompanyar 

Temporada Primavera - estiu  

Temps de preparació 90 minuts 

Dificultat de preparació Alta 

Preu aproximat total 4,55 € 

Preu aproximat per persona 3 pots de 350 gr. a 1,50 € 
aproximadament,  cada pot  

 
Ingredients  

• 1 kg de taronges de pell gruixuda (sense encerar) 

• 700 gr. de sucre integral     

• La pell de 2 pomes 
      
Preparació  
1. Pelem les taronges amb un pelador per tal que la pela quedi prima i sense 
la part blanca. La part blanca por fer que la melmelada quedi agre. 
2. Escaldem les peles de taronja en aigua bullent durant 20 min. Quan estiguin 
escaldades, les reservem fora de l’aigua i, quan estiguin ben escorregudes, les 
tallem ben fines i les reservem. 
3. Traiem la part blanca que ha quedat a les taronges i les tallem a trossos 
mitjans. 
4. Posem la fruita dins d’una olla d’acer inoxidable gran amb el sucre i ho 
barregem bé.  
5. Hi afegim les pells de les pomes en una xarxa de forats grans o sense xarxa. 
La pell de la poma té pectina que donarà consistència a la melmelada. 
6. Encenem el foc a mig gas, remenant sovint per tal que no es cremi ni 
s’enganxi el sucre. (Si el sucre s’enganxa o es crema, costa molt de netejar i 
dona mal gust a la melmelada.)  
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7. Quan fa uns 40 minuts que bull i veiem que la melmelada agafa una textura 
brillant i pastosa, retirem les pells de poma. 
8. Afegim la pela de taronja tallada i deixem coure a foc mig 15 minuts més. 
Anem remenant. 
9. Quan estigui bullint, ho empotem amb molt de compte de no cremar-nos 
10.  Es tapa el pot perfectament i es deixa de cap per vall sobre el marbre.  
11. Quan el pot estigui fred, el girarem i comprovarem que el buit està fet ja 
que, si és així, el tap estarà en forma còncava. El netejarem de restes de 
regalims, li posarem la data d’envasat i l’emmagatzemarem en un lloc fresc, 
sec i fosc.   
 
Trucs i suggeriments 
Podem conservar una melmelada casolana tancada al buit entre 6 mesos i 1 
any sense perill. Quan l’obrim, l’hem de consumir en 2 ò 3 setmanes fins a un 
mes, depenent de la quantitat de sucre que haguem utilitzat. Si voleu 
aconseguir un gust més àcid o amarg, podeu afegir-hi llimones i/o aranges i 
disminuir les taronges. Un pot de melmelada de taronja amarga casolana pot 
ser un magnífic regal per amics o parents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONIATO FREGIT  

Tipus de plat Postres o berenar 

Temporada Tardor - hivern 

Temps de preparació 15 minuts 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 1,10 € 

Preu aproximat per persona 0,30 € 

 
Ingredients per 4 persones 

• 2 moniatos no molt grans 

• Oli d’oliva o gira-sol 

• Canyella en pols 

• Sucre 
 
Preparació 
1. Pelem els moniatos els tallem a rodanxes d’1 cm aproximadament. 
2. Posem una paella al foc amb oli. 
3. Quan sigui ben calent, hi anem posant el moniato i fregim com si fossin 
patates. 
4. Quan sigui ros, el retirem i el posem en un paper per a que absorbeixi 
l’excés l’oli. 
5. El posem en un plat i l’empolvorem de sucre i canyella. 
 
Comentari  
El moniato és un tubercle com la patata. Ens aporta vitamines i en especial, la 
vitamina A, molt bona per la vista. La temporada del moniato és durant els 
mesos de tardor i hivern. Podem menjar-lo al forn, al vapor, bullit en el brou, 
en crema... 
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MUESLI AMB LLET VEGETAL 

Tipus de plat Esmorzar o berenar 

Temporada Tot l’any 

Temps de preparació 5 minuts 

Dificultat de preparació Baixa 

Preu aproximat total 3,05 € 

Preu aproximat per persona 0,80 € 

 
 
Ingredients per un bol d’esmorzar o berenar 

• 20 cullerades soperes de flocs de civada 

• 4 cullerades soperes de panses  

• 4 cullerades soperes de fruits secs trossejats 

• 4 tasses de let vegetal casolana (civada, ametlla...) 
 
Preparació 
1. Prenem un bol i hi aboquem tots els ingredients excepte la llet. 
2. Si fa fred, podem escalfar la llet abans d’abocar-la al bol. 
3. Servim calent o fred, segons ens agradi. 
 
Comentari nutricional 
La civada és un cereal amb moltes propietats beneficioses i molt saciant. Si 
prenem un bol de muesli per esmorzar l’energia que ens proporciona és 
duradora i molt saludable. Ideal pels nens! 
 
Si volem podem afegir xocolata o cafè a la llet. Si cuinem per la mainada 
podem escalfar el muesli al foc amb la llet i quedarà amb una textura més fàcil 
de mastegar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA ÀZIM o PA SENSE LLEVAT 

Tipus de plat Esmorzar, berenar o per acompanyar 

Temporada Tot l’any 

Temps de preparació 45 minuts 

Dificultat de preparació Baixa 

Preu aproximat total 1,10 € 

Preu aproximat per persona 0,30 € 

 

Ingredients per 4 persones 

• 250 gr. de farina integral 

• 3 cullerades d'oli  

• 1 got d'aigua tèbia (aproximadament). 

• 1 mica de sal (optatiu) 
 
Preparació 
4. Sobre el marbre de la cuina posem la farina i formem un cràter.   
5. Anem afegint a poc a poc l'aigua que la massa admeti, l’oli i la sal i anem 
pastant fins aconseguir una massa homogènia, suau i que no s'enganxi als dits. 
El pastat, com en tots els pans, és potser el pas més important així que no cal 
tenir pressa i cal pastar el temps que faci falta. 
6. Deixem reposar la massa, tapada amb un drap, uns 30 minuts, a prop de la 
cuina. 
7. Dividim la massa en boletes de la grandària aproximada d'un ou i les anem 
estirant amb ajuda d’un corró fins que quedin el més fines i de forma rodona 
possible. Si s’enganxa al marbre podem afegir una mica de farina.  
8. Posem una paella al foc i quan  estigui ben calenta hi anem posant els pans 
d’un en un. 
9. Quan apareguin en la massa una mena de bombolletes petites girem el pa i 
el continuem cuinant uns instants fins que estigui ben fet. 
10. El pa àzim es pren, normalment, calent així que a mesura que els anem fent 
els posem uns sobre d'altres perquè conservin l’escalfor. 
11. Es menja per acompanyar el menjar, com a pa. 
 
Trucs i suggeriments 
Aquesta és una bona recepta per a tenir pa de manera ràpida i econòmica. Una 
bona manera de menjar-lo és acompanyat de patés vegetals com hummus 
(paté de cigró) o amb bunyols de cigró o de llentia amb amanida. 
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PANETS DE LLET AMB XOCOLATA 

Tipus de plat Esmorzar o berenar 

Temporada Tot l’any 

Temps de preparació 1 hora 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 4,00 € 

Preu aproximat per persona 1,00 € 

 

Ingredients per 4 persones 
 
Per al poolish (ferment líquid) 

• 100 g de farina blanca 

• 100 g d’aigua tèbia 

• 15 g de llevat fresc 
 
Pel la massa 

• 150 ml de llet de vaca tèbia  

• 60 ml d’oli de gira-sol 

• 1 ou 

• 100 g de xocolata negra 
 
Preparació 
1. Preparem un poolish. Per fer-ho barregem els ingredients  en un bol amb 
una forquilla i deixem reposar en un lloc d’ambient temperat, durant 15 min. 
2. Passat el temps afegim al mateix bol la resta d’ingredients de la massa, 
tamisant la farina i tirant-la a poc a poc. 
3. Pastem a poc a poc fins a formar una bola elàstica i fàcil de manipular. 
4. Deixem reposar la massa ben tapada amb un drap en un lloc temperat, unes 
2 hores, fins que dobla el seu volum. 
5. Fem boletes de la mida d’una pilota de golf i les anem posant a la safata del 
forn, sobre d’un paper vegetal. 
6. Pintem les boletes amb una mica de llet per a que quedin brillants. 
7. Enfornem els panets a 180 ° durant 25 minuts. 
 
 
 
 

PASTÍS DE XOCOLATA AMB MASSA DE CIGRONS 

Tipus de plat Postres, esmorzar o berenar 

Temporada Tardor - hivern 

Temps de preparació 60 minuts 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 5,00 € 

Preu aproximat per persona 1,25 € 

 
Ingredients per 4 persones 

• 200 g de cigrons cuits 

• 100 g de sucre integral 

• 1 plàtan 

• 1 taronja 

• 50 g de nous 

• 3 ous 

• 80 g de cacau pur 

• 1 culleradeta mida cafè de bicarbonat 

• El suc de mitja llimona 

• Sal 
 
Preparació 
1. Pelem la taronja amb un pelador per tal que la pela quedi prima i sense la 
part blanca. 
2. Fem un suc amb la taronja a mig pelar. 
3.   En un got gros del túrmix triturem la pell de la taronja juntament amb el 
sucre i un pols de sal. 
4. Després afegim els cigrons escorreguts, el plàtan tallat i el suc de taronja i 
ho triturem i barregem tot molt bé. 
5. Seguidament afegim els ous. 
6. Una vegada ben barrejats els ous afegim el cacau, el bicarbonat i la llimona i 
tornem a barrejar. 
7. Afegim les nous i remenem amb l’espàtula. 
8. Posem la barreja en un motlle llarg engreixat i el coem uns 40-50 minuts a 
180°. 
9. Una vegada fred el desemmotllem i adornem amb sucre glaç. 
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Comentaris 
Atreviu-vos amb aquest pastís. Ningú s’adonarà que està menjant cigrons! 
 
PASTÍS DE  MILL AMB COMPOTA DE POMA I XOCOLATA 

Tipus de plat Postres, esmorzar o berenar 

Temporada Tot l’any 

Temps de preparació 60 minuts 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 2,40 € 

Preu aproximat per persona 0,60 € 

 
Ingredients per 4 persones 

• ½ got de mill 

• 4 pomes golden 

• 2 cullerades soperes de sucre morè 

• 1 cullerada sopera rasa d’agar agar tallat molt petit o en flocs 

•  50 gr. de xocolata negra 

• 1 cullerada sopera d’oli de gira-sol 

• 1 got d’aigua 

• Sal 
 
Preparació 
1. Posem l’aigua al foc amb el mill en un pot no molt gran fins que bulli. 
2. Quan bulli posem el foc molt baix i el deixem bullir 25 minuts. 
3. Passat el temps apaguem el foc i afegim  una cullerada de sucre i un pols de 
sal. 
4. Deixem reposar 10 minuts. 
5. Preparem la compota de poma. Pelem i trossegem les pomes i les posem en 
un pot amb una cullerada de sucre, amb el gotet d’aigua i ho fem bullir.  
6. Mentre la poma es coi afegim l’agar agar i barregem bé.  
7. Quan la poma sigui be tova i l’agar-agar s’hagi dissolt passem pel túrmix fins 
que quedi una crema fina. 
8. En un motlle d’uns 20 cm de diàmetre (un pam), posem el mill al fons, ben 
premut. A sobre hi posem la compota de poma. 
9. Fonem la xocolata al bany maria i l’escampem per sobre de la compota. 
10. Fiquem a la nevera durant  3 hores. 
11. Servim una porció que podem acompanyar de iogurt. 

Consell nutricional 
El mill és un cereal desconegut amb grans propietats nutricionals. En poden 
menjar les persones celíaques ja que no conté gluten.  
 
PASTÍS DE  POMA I PERA 

Tipus de plat Postres, esmorzar o berenar 

Temporada Estiu - tardor, millor 

Temps de preparació 60 minuts 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 3,35 € 

Preu aproximat per persona 0,85 € 

 
Ingredients 

• 100 gr. de farina integral  

• 2 pomes golden  

• 2 peres conferència  

• 3 ous  

• Un grapat de panses 

• ½ gotet d’oli d'oliva  

• 1 culleradeta de sal marina  

• El suc de mitja llimona 

• 1 culleradeta (mida cafè) de bicarbonat  

• 1 cullerada de postres de canyella mòlta 
 
Preparació 
1. Tallem les pomes i les peres per la meitat i després de treure’ls les labors 
les  tallem a “grills” fins. Ruixem la fruita amb unes gotetes de llimona perquè 
no s’oxidi i reservem. 
2. En un pot per al túrmix posem les panses i el suc de llimona i ho trinxem tot 
ben fi. 
3. Afegim els ous i la barreja de panses i llimona fins que tinguis una crema 
ben lligada. 
4. A continuació, afegim poc a poc la farina passant-la per un sedàs o colador 
fi. Afegim l'oli (també poc a poc), la sal, el bicarbonat i tornem a batre amb la 
batedora o a mà. Ha de quedar una massa com una crema esponjosa. 
5. Col·loquem les pomes tallades en forma de grills en un motlle, prèviament 
untat en una mica d'oli. Procurem que cobreixin bé tota la base del motlle. 
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6. Aboquem una part de la massa per sobre i col·loquem les làmines de pera 
en una segona capa i aboquem a sobre la resta de la mescla. 
7. Decorem amb grills de fruita sobrant l'última capa del pastís i empolvorem 
per sobre una mica de canyella en pols. 
8. Enforna el pastís amb el forn a 180° entre 30 minuts i 1 hora, segons el forn.  
9. Quan estigui feta, la deixem refredar una mica i servim. 
 
 
PATÉ DE LLENTIES 

Tipus de plat Segon plat, esmorzar, berenar o per 
acompanyar 

Temporada Tot l’any 

Temps de preparació 15 minuts 

Dificultat de preparació Baixa 

Preu aproximat total 3,00 € 

Preu aproximat per persona 0,75 € 

 
Ingredients per 4 persones 

• 400 g de llenties cuites 

• 80 g de nous pelades 

• 2 grans d’all 

• 1 llimona 

• 1 cullerada de cafè de comí en pols 

• 1 raig d’oli d’oliva 

• Sal  

• Pebre 
 
Preparació 
1. En un pot o contenidor posem les llenties cuites, els alls pelats, les nous, el 
comí, la sal, el pebre i l’oli. 
2. Ho triturem tot amb l’ajuda de la batedora.  
3. Per aconseguir una textura de paté, afegim suc de llimona i tornem a 
remenar amb la batedora fins que en quedi com volem. 
4. Per servir-ho, posem el paté en un plat gran per a que es pugui compartir. 
5. Es menja amb pa o palets de verdura fresca per anar sucant. 
 
 

Consell nutricional 
Aquesta preparació, a més de molt saborosa, resulta una alternativa molt bona 
als patés o embotits a l’hora de preparar els entrepans. Les llenties tenen molt 
de ferro que, combinat amb la vitamina C de la llimona, ajudarà a que el cos el 
pugui absorbir. El mateix es pot dir de la recepta que segueix... 
 
 
PATÉ DE MONGETES SEQUES 

Tipus de plat Segon plat, esmorzar, berenar o per 
acompanyar 

Temporada Tot l’any 

Temps de preparació 15 minuts 

Dificultat de preparació Baixa 

Preu aproximat total 1,77 € 

Preu aproximat per persona 0,45 € 

 
Ingredients per 4 persones 

• 400 g de mongetes seques cuites 

• 1 tomàquet fresc o en conserva 

• ½ ceba 

• 1 llimona 

• 1 cullerada de comí en pols 

• 1 culleradeta d’orenga en fulla 

• Oli d’oliva 

• Sal  

• Pebre vermell dolç 
 
Preparació 
1. Tallem i ratllem el tomàquet. 
2. En un pot o contenidor posem les mongetes cuites, el tomàquet ratllat, 
l’orenga, el comí i la sal. 
3. Ho triturem tot amb l’ajuda de la batedora.  
4. Per aconseguir una textura de paté, afegim suc de llimona i tornem a 
remenar amb la batedora fins que en quedi com volem. 
5. Per servir-ho, posem el paté en un plat gran i ho empolvorem amb pebre 
vermell dolç i hi tirem un raget d’oli. 
6. Es menja amb pa amb tomàquet o palets de verdura fresca per anar sucant 
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o ho untem en el pa dels entrepans. 
 
 
PATÉ D’OLIVES AMB TONYINA DE LLAUNA 

Tipus de plat Esmorzar, berenar o per acompanyar 

Temporada Tot l’any 

Temps de preparació 10 minuts 

Dificultat de preparació Baixa 

Preu aproximat total 1,50 € 

Preu aproximat per persona 0,40 € 

 
Ingredients per 4 persones 

• 1 pot d’olives negres sense pinyol 

• 1 llauna petita de tonyina en conserva d’oli 

• 1 gra d’all (opcional) 

• ½  cullerada de romaní en pols 
 

Preparació 
1. Obrim el pot de les olives i escorrem el líquid.  
2. Posem les olives en el vas de la batedora i afegim la tonyina amb l’oli, 
el gra d’all i el romaní. 
3. Piquem amb la batedora fins que quedi una textura sense grumolls. 
4. Ho podem menjar en entrepà o en canapès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POMES AL FORN 

Tipus de plat Postres, esmorzar o berenar 

Temporada Estiu - tardor, millor 

Temps de preparació 30 minuts 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 2,00 € 

Preu aproximat per persona 0,50 € 

 

Ingredients per 4 persones 

• 4 pomes “golden” 

• 1 grapat de panses 

• 4 culleradetes de canyella en pols 

• Raspadura de pell de llimona 
 
Preparació 
1. Rentar les pomes. 
2. Tallar-les prop de la cua, fent una tapa cònica, fent servir un ganivet afilat 
petit. El forat no ha de travessar la part de baix de la poma. 
3. Traiem les llavors i reservem la tapa que després farem servir per a tapar la 
poma. 
4. Posem una culleradeta de canyella en pols, una mica de raspadura de pell 
de llimona i unes panses al forat que ha deixat el cor i tapem la poma amb la 
seva tapa. 
5. Posem les pomes en una plata per anar al forn.  
6. Posem la plata al forn A 180° i deixem coure fins que les pomes siguin 
toves. Ho sabrem quan veiem que les pomes s’arruguen. 
 
Consell nutricional 
Aquesta recepta són unes postres o un berenar saborosos. La poma és una 
fruita econòmica i abundant que, si la mengem a les postres, ens ajudarà a 
digerir el dinar o el sopar. 
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SARDINES MARINADES 

Tipus de plat Segon plat, esmorzar o berenar 

Temporada De maig a agost 

Temps de preparació 1 hora 

Dificultat de preparació Baixa 

Preu aproximat total 4,55 € 

Preu aproximat per persona 1,15 € 

 
Ingredients 

• 500 gr. de sardines fresques 

• 250 gr. de sal (aproximadament) 

• Oli d’oliva 
 
Preparació 
1. Prenem les sardines i els traiem el cap i els budells amb les mans. 
2. Les netegem sota el raig d’aigua de la pica i els traiem les escates amb cura. 
3. Les arrebossem amb sal com si les enfarinéssim. Anem col·locant  les 
sardines enfarinades en un recipient de vidre o de ceràmica. De plàstic, millor 
que no.  
4. Deixem el recipient amb les sardines a la nevera durant 1 dia sencer. 
Haurem d’anar mirant si fan suc i, si és el cas, llençar-lo. 
5. Passades les 24 hores prenem les sardines i, amb les mans, els traiem les 
espines en fem 2 filets. 
6. Anem posant els filets en un recipient de vidre o ceràmica que es pugui 
tapar. Posem un raig d’oli que cobreixi el fons i una capa de sardines. Un altre 
faig d’oli que cobreixi la cap anterior i una altra capa de sardines. Anem 
repetint l’operació fins que el recipient quedi ple. Vigilem que la última capa 
de sardines quedi ben coberta d’oli. 
7. Per menjar-ho podem prendre les sardines i combinar-ho com vulguem: 
amb pa amb tomàquet, en una pizza o coca de recapte, per completar una 
amanida... Sempre hem de vigilar que les sardines quedin cobertes d’oli ja que 
és la manera que es conservaran. 
 
Comentari 
Aquesta conserva de peix blau ens aguantarà a la nevera una setmana o 
setmana i mitja. Sempre coberta d’oli! Podem fer-ne entrepans, canapès o 
torrades per sopar. 

TORRADETES DE SANTA TERESA o TORRIJAS 

Tipus de plat Postres o berenar   

Temporada Tot l’any  

Temps de preparació 30 minuts 

Dificultat de preparació Mitjana 

Preu aproximat total 3.35 € 

Preu aproximat per persona 0,85 € 

 

Ingredients per 4 persones 

• 250 gr. de pa del dia abans de  

• ½ litre de llet de vaca o vegetal 

• Pell de llimona 

• ½ branca de canyella 

• Canyella en pols 

• Sucre  

• 1 ou batut 

• Oli  
 

Preparació 
1. Posem a bullir la llet, amb la branca de canyella i la pela de llimona.  
2. Un cop ha arrencat el bull, parem el foc i deixem refredar.  
3. Tallem el pa –amb força molla– a llesques gruixudes de 2 cm 
aproximadament i les xopem amb la llet aromatitzada ja refredada. 
4. Posem oli abundant en una paella i fins que estigui ben calent. 
5. Amb compte que no es trenquin, passem les llesques xopes de llet per l’ou 
batut. 
6. Tot seguit les fregim fins que siguin rosses.  
7. Les retirem de la paella i posem les llesques fregides sobre un paper de 
cuina perquè absorbeixin l’excés d’oli. 
8. Ràpidament, les empolvorem amb canyella i sucre i les servim calentes. 

 
Consell d’aprofitament 
Amb aquesta recepta podem aprofitar els retalls de pa que tinguem del dia 
abans. 
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TRUFES BLANQUES 

Tipus de plat Postres  

Temporada Tot l’any  

Temps de preparació 30 minuts 

Dificultat de preparació Baixa  

Preu aproximat total 5,00 € 

Preu aproximat per persona 1,25 € 

 
Ingredients per 4 persones 
 
Per la crema d’ametlla 

• 30 g d’ametlles torrades 
• 1 cullerada de postres de xarop d’atzavara 
 
Per la massa 
• 150 g de panses grogues  

• 2 cullerades de xarop d’atzavara 

• 20 g d’oli de coco 

• 30 g de farina d’ametlla o de coco 

• 4 cullerades soperes de coco ratllat 
 

Preparació 
1. Fem la crema d’ametlla posant les ametlles torrades a la batedora, amb 
l’accessori de triturar o en una picadora.  
2. Quan estan a mig picar afegim el xarop d’atzavara per a que quedi una 
crema poc espessa. Reservem. 
3. Posem a la picadora les panses, l’oli de coco la farina d’ametlla i el xarop 
d’atzavara i piquem ben fi. 
4. Afegim a la picadora la crema d’ametlla que tenim reservada i ho barregem 
tot molt bé. Ens ha de quedar una pasta que no s’enganxi a les mans. Potser 
haurem d’afegir una mica de farina d’ametlla i coco ratllat. 
5. Anem fent boletes de la mida d’una nou petita i les arrebossem amb coco 
ratllat. 
6. Les podem al congelador durant 30 minuts i les servim fredes. 
 
 


