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Abans de començar… 

 



RECOMENDACIONES POR GRUPOS 



DINARS/SOPARS 
DLL DM DX DJ DV DS DG 



 DE LA TEORIA  A LA PRÁCTICA 



BERENARS/BERENETA 

Galletes de Avena i plàtan / xocolata: 

                                               2 plàtans madurs 

                                               1 taça copos de avena 

                                               opcional: xocolati  

 

                                               180º 13 min.  

 



• Pa casolà                                     500g farina 

•                                                     300g aigua 

•                                                       20 g llevat 

•                                                         sal  

 

 

 

 

 

• Noves farines i opcions: integral, espelta, cereals 

                                                         400g farina 

              100g farina espelta 

                                                           80g tomatigat  

              40 g llevat 

                            280 g aigua 

                                                         200g formatge emmental  

                                                           50g tacos serrano  



• Pa amb….. Innovem! 

 



DINARS/SOPARS 



• «Fajitas»…     
Opcio 1 Opcio 2 Opcio 3 

Relleno: Ceba, 

pollastre, 

pebre verd, 

champinyons 

Chily dolç, 

pimienta, sal 

Ceba, 

pollastre, 

tomatigat, 

comino, sal 

oregano, 

pimienta 

vermella 

picant, all 

Ceba, pinya, 

pollastre, sal, 

chily, pimienta 

vermella, all.  

Salsa/ a sobre 1 yogut 

griego, 1 raig 

mel,  

Eneldo 

Comino molt 

Nou moscada 

pimienta 

Aguacate Cilantro o 

eneldo.  



• Croquetes….. 

Sempre iguals? 

 

 CROQUETES DE COL CROQUETES DE BLEDA 

Bullir 10 min colflor 

Ben escórrer 

Afegir: 1 ou, julivert, sal, llet, all i 

farina ( pot ser integral) 

Aixefar-ho tot, amb la cullera ficar a 

la paella i fregir.  

Sufregir ceba, tirar les bledes ( 

Picadeta), 2 cu farina i la llet que 

absorbeixi.  

 

Alternativa: posar a dins 

palangrana i gratinar as forn.  



• Rotlles… 

 

 

 

 

 

• Tortitas.. 

 

 

 

 

Alberginia Maiz 

Lamines de alberginia 

bullida. 

Pasteta: llet, farina, sal.  

1 pot maiz dolç 

1 ou, farina i sal.  

 

Alternativa: as forn! 

Endivia Bròquil 

( abans explicades) Bullir bròqui 5 min 

Formatge rallat, 3 ous, pa rallat, sal  

i pimienta. 

Coure a la paella a la planxa. 

Alternativa: raig mel a sobre.  



• Pizza??? 

 

Base:  

Alberginia tallada a làmines crua, rebosada de farina, ou, 

pa rallat. 

 

A sobre: tomatigat casolà, pernil, formatge, orenga, etc.. 

Al forn!! Sense fregir.  

 



• Pintxos de salmó amb salsa Teriyaki 

• Pintxos de carn/peix amb fruita ( pinya, melicotó, etc) 

• Gazpacho de sindria 

• Peix amb «salsa» 

• Champinyons rellenos de peril i formatge ( Alternativa 

puntual: sobrasada amb mel) 



POSTRES 

• Gelat/Polos 

 

• Pintxos de frutia! 

• Yogurt amb freses ( fruita variada). Alt: congelat.  

 

• Flan de llet de soja: 

750 ml llet+ càscara lima +rama canyella: bullir 

Afegir tot mesclat: 70 g farina, 50 g maicena, 70 g sucre, 

250 ml llet (opcional: cacao en pols) 

Mínim 4 hores de nevera 



AQUELL EXTRA FET A CASA… 
• Magdalenes de pastanaga i formatge mascarpone: 

100g sucre pols                               Topping: 

200g farina «tamizada»             300g formatge mascarpone 

1 cu bicarbonat                          110g yogurt natural 

1 cu canyella                              2 cu mel 

1cu nou moscada                       Decorar amb anou 

2 ous                                           180º 20 min 

150 ml oli girasol 

200g pastanaga 

1 sobre royal 

 

• Muffins de plàtan:                          Topping: 

250g farina «tamizada»                   2 cu farina 

2 cu sucre glass                              ¼ canyella 

50g mantequilla                               1 cu mantequilla 

2 platans madurs 

2 ous batuts 

2 cu mel 

5 cu llet 

2 platans madurs tallats a lamines 

1 sobre royal 

 



GRÀCIES! 

https://isabelcampsbosch.wordpress.com/ 

BLOG ESTILO DE VIDA Y SALUD 
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