


Fa quinze anys, un grup de botigues 
del sector de l’herbodietètica i 
l’alimentació ecològica es van posar 
d’acord per compartir les seves ex-
periències de cara a millorar el seus 
negocis. Així va néixer Bioconsum.  
Avui som quaranta vuit associats 
que posem en comú els nostres 
projectes per tal de poder donar-vos 
el millor servei.

Volem compartir la felicitat d’haver 
arribat fins aquí. Ho hem aconse-
guit gràcies a vosaltres. Per això us 
regalem aquest recull de receptes 
originals i sanes. Són receptes amb 
les que pretenem que podeu gaudir 
d’una alimentació sana, variada i 
equilibrada d’una forma original i 
divertida. 

Per poder-les fer hem rebut la 
col·laboració de les millors mar-
ques. Volem agrair als nostres 
col·laboradors tot els esforços que 
fan habitualment, i en concret per 
l’ajuda que ens han donat per poder 
realitzar aquest recull de receptes. 

Esperem que us agradin.

Nutrients
per a la teva salut



ARRÒS VERD CREMÓS

Elaboració

Precoure l’arròs. Posar una mesura d’arròs per dues de brou; un 
cop comenci al bullir, tapar i coure uns 30 minuts a foc molt, molt 
lent (l’arròs quedarà una mica cru, i hi haurà líquid sobrant).
Mentrestant, ofegar a foc molt, molt lent la ceba amb l’oli, el 
llorer i la farigola. Quan es comenci a caramel·litzar afegir el 
pebrot. S’ha d’estar molt atent, perquè ha de quedar al límit de 
daurada, però sense que amargui la ceba, que sigui dolça.
Afegir l’arròs i acabar de cuinar. Incorporar el brou sobrant 
a l’arròs i anar barrejant mentre es cuina. Agregar més brou 
calent fins que l’arròs estigui cuit.
Al barrejar fem que els midons es desprenguin millor de l’arròs 
i d’aquest manera aconseguim una textura de risotto.
Abans de servir, posar la picada. 

Les receptes de REL han estat cedides per la chef Mireia Anglada, chef de 
alta gastronofia i experta en nutrició / www.mireiaanglada.com

Recepta per a quatre racions
Ingredients

Elaborar una salsa pesto amb:
- 30 g d’alfàbrega en fulles
- 25 g de julivert desfullat
- 30 g de pinyons
- 30 g de parmesà ratllat (opcional)
- ½ gra d’all
- 50 ml d’aigua
- 1,5 dl d’oli d’oliva verge
- Sal
Triturar-ho tot i deixar-ho molt fi.

Arròs
- Arròs integral ecològic Rel
- 1 kg de ceba tallada a quadradets
- 5 dents d’all picades
- 250 g de pebrot verd a quadradets
- Oli d’oliva verge
- Llorer
- Farigola fresca
- Brou de pollastre o vegetal

L’arròs integral es cultiva a la Xina des fa uns 7.000 anys i és el segon 
cereal més consumit al món després del blat. És una fantàstica font 
d’energia, proporciona vitamines (sobretot del grup B: B1, B2, B6 i vi-
tamina E), proteïnes i minerals, en especial potassi, fòsfor i magnesi, i 
en menor mesura calci, sodi i seleni. Els celíacs se’l poden menjar sense 
problemes perquè no conté gluten. 

/1/ 



SEITAN 
DE CELEBRACIÓ
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Elaboració

En un recipient amb aigua, posar els bolets deshidratats, les 

prunes i les panses Biográ, deixar en remull uns 15 minuts, 

escórrer i reservar. 

Fregir el seitan Biográ tallat a rodanxes fines en una paella 

gran, posant una dent d’all a l’oli per donar sabor. 

Escalfar oli en una olla i afegir les cebes petites pelades 

(senceres), a continuació agregar la pastanaga i la poma 

tallades en cubs, i incorporar el vi moscatell i el cub de caldo 

Biográ. Deixar coure uns 10 minuts a foc mig; afegir els bolets, 

les prunes, les panses, els pinyons, el llorer, la nou moscada 

i la canyella, i coure 10 minuts més. Agregar el seitan Biográ 

remenant suaument perquè no es trenqui, afegir la salsa de 

soja Biográ i deixar coure 5 minuts a foc molt lent. 

Recepta per a una ració

Originari de la Xina, el seitan és la proteïna del blat (gluten). El seu 
aspecte és ovalat, de color marró i té una textura suau. Pel seu elevat 
percentatge en proteïnes, el gluten de blat és una perfecta alternativa a 
la carn, essent més digestiu i amb més aportació de calci i minerals.

Ingredients

- 300 g de seitan fresc Biográ

- 50 g de bolets deshidratats

- 12 cebes petites

- 2 pastanagues 

- 2 cullerades de salsa de soja Biográ

- 3 cullerades de pinyons

- 3 cullerades d’oli d’oliva verge

- 1 cub de caldo vegetal Biográ

- 4 prunes clàudia sense os Biográ

- 3 cullerades de panses sultanes Biográ

- 2 gots de vi de moscatell

- 1 mica de nou moscada 

- 1 mica de canyella en pols

- 1 poma

- 1 dent d’all

- 2 fulles de llorer



TOFU GREC 
I DUES SALSES

Elaboració

Salsa de pèsols:
Picar els alls i el porro i saltejar amb el gingebre fins que 

estigui daurat.

Coure els pèsols durant 3 minuts. 

Triturar els pèsols, l’all, el porro, el gingebre i l’aigua fins a 

obtenir la textura d’una salsa. 

Salsa de xampinyons i l’ametlla:
Embolicar les cebes en paper d’alumini. Enfornar a 180 ºC durant 

40 minuts. 

Saltejar els xampinyons amb una mica d’oli. Una vegada saltejats, 

tapar la paella i cuinar-los durant 4 minuts fins que hagin deixat 

anar l’aigua. 

Pelar les cebes. Triturar els xampinyons amb les cebes i les 

ametlles, i afegir el brou de verdures fins a obtenir la textura d’una 

salsa. Salpebrar.

Tallar el tofu grec Natursoy® en làmines gruixudes, passar-les per 

la paella fins que estiguin daurades.

Servir decorant el plat.

Recepta per a una ració
Ingredients

Per a la salsa de pèsols:
- 2 dents d’all
- 1 cullerada de postres de gingebre 

fresc picat
- 1 porro
- 2 cullerades soperes d’oli d’oliva
- Sal
- Pebre
- 250 g de pèsols frescos o congelats
Per a la salsa de xampinyons i ametlla:
- 2 cebes 
- 400 g de xampinyons
- Brou de verdures 
- 1 cullerada sopera d’oli d’oliva
- 100 g d’ametlles marcona
- ½ cullerada de postres de sal
- Pebre
Per a l’acabat:
- 2 blocs de tofu grec Natursoy®
- 2 cullerades soperes d’oli d’oliva
- Salsa de pèsols
- Salsa de xampinyons i ametlles
- Farigola

El tofu és un aliment apreciat pel seu alt contingut en proteïnes i per 
ser una excel·lent i saludable alternativa a la carn.
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CRACKERS DE SÈSAM, 
GINGEBRE I LLIMONA

Elaboració

Barrejar tots els ingredients en un bol. Separar la massa en 

quatre parts iguals i amb les mans fer quatre boles. Col·locar-

les al forn en una safata preparada amb paper per enfornar. 

Aplanar les boles amb les mans i donar-les-hi la forma desi-

tjada. Untar amb una mica més de tahina la part superior dels 

crackers. Afegir-hi, per sobre, una mica de pebre negre i sal 

marina al gust. Enfornar durant 15 minuts al forn ja escalfat 

a 180 ºC.

Recepta per a quatre porcions
Ingredients

- 30 g de farina de fajol

- 30 g de sèsam

- Un pessic de llevat

- 1 culleradeta de sal marina

- 15 g de tahina sense sal

- 20 ml d’aigua

- El contingut de dues bossetes de 

Yogi Tea® de gingebre i llimona

- Pebre negre

Les infusions Yogi Tea estan fetes a partir d’antigues receptes ayurvè-
diques, amb combinacions úniques dels sis sabors (dolç, salat, amarg, 
picant, àcid i astringent) i unes fragàncies complexes i exòtiques. Són 
unes infusions que amb els seus ingredients busquen l’equilibri indivi-
dual de cada persona.
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PAELLA VEGETAL 
DE QUINUA REAL

Elaboració

Escalfar una mica d’oli d’oliva en una cassola, afegir la ceba 

juntament amb les altres verdures i una mica de sal, i saltejar 

durant 10 minuts. Rentar la Quinua Real amb aigua freda. 

Escórrer-la i torrar-la en una paella sense oli durant varis 

minuts fins que els grans estiguin secs. Col·locar-la en una 

cassola amb dues tasses d’aigua, les fulles de llorer, la cúrcu-

ma i la sal. Tapar i bullir a foc lent aproximadament durant 20 

minuts. Fer a la planxa el tofu tallat a daus. Barrejar la Quinua 

Real, les verdures i el tofu, i saltejar durant 5 minuts. Decorar 

amb la fulla de menta. 

Recepta per a dues racions
Ingredients

- 1 vas de gra blanc de Quinua real

- 1 ceba tallada fina a daus 

- 1 dent d’all 

- 1 carbassó

- 1 pebrot vermell

- ½ albergínia

- 2 pastanagues tallades a daus 

- 1 pessic de cúrcuma 

- 2 fulles de llorer 

- Oli d’oliva extra verge 

- Sal marina

- 1 paquet de tofu fumat (tallat a daus)

- 1 fulla de menta per decorar

La Quinua Real és l’únic aliment vegetal que conté tots els aminoàcids 
essencials que l’ésser humà necessita, no conté gluten i, comparada amb 
altres cereals, té una major quantitat de fòsfor, potassi, magnesi, ferro i 
calci, sense gaire aportació de calories.
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COM PREPARAR UN 
AUTÈNTIC TE ANGLÈS

Elaboració

Posar l’aigua a bullir en un bol. 

Introduir una bossa o sobre de te English Breakfast de Clipper 

en una tassa. 

Quan l’aigua estigui bullint (més o menys a 93 graus), abocar-

la sobre la bossa de te assegurant-nos que cau just a sobre. 

Esperar de 3 a 5 minuts a què la bossa desprengui tot el seu 

sabor i color.

Retirar la bossa sense escórrer-la. Senzillament treure-la i 

llençar-la. Quan l’exprimim, li donem un gust amarg al te.

Prendre’s el te sol o afegir-hi mel, sucre o llet al gust.

Recepta per a una ració
Ingredients

- 1 sobre o bossa de te English 

Breakfast de Clipper

- Aigua mineral de mineralització dèbil

L’English Breakfast de Clipper és un te elaborat amb una barreja molt 
especial dels millors tes orgànics d’Assam i Ceilan. Es caracteritza 
pel seu poder diürètic i astringent, alhora que és antioxidant i baix en 
calories.
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SOPA DE CEBA AMB OU 
“POCHÉ” I XAMPINYONS

Elaboració

En un cassó posem una mica d’oli d’oliva, el gra d’all i les 

quatre cebes tallades fines a la juliana, i ho deixem cuinar a 

foc lent durant 30-40 minuts.

Mentre es cou la ceba, farem els ous poché. Posarem un 

altre cassó amb aigua a bullir, amb una mica de sal i un rajolí 

de vinagre. Un cop comenci a bullir l’aigua, baixarem el foc, 

trencarem els ous i els tindrem a dintre durant uns 7-8 minuts. 

Després els retirarem de l’aigua i els reservarem.

Un cop tinguem la ceba cuita, afegirem el caldo de ceba ecolò-

gica Aneto i ho deixarem bullir tot durant 10 minuts. Mentres-

tant tallarem els xampinyons a rodanxes i els saltejarem en 

una paella amb una mica d’oli oliva, sal i pebre.

Un cop ho tinguem tot llest, servirem la nostra sopa en un plat 

fons, col·locarem al centre l’ou poché i ho coronarem amb els 

xampinyons saltejats.

A l’hora de menjar, és aconsellable trencar l’ou i barrejar-lo 

amb la sopa.

Recepta per a quatre racions
Ingredients

- 1 litre de caldo de ceba ecològica 

Aneto®

- 4 cebes mitjanes 

- 1 gra d’all 

- 1 branca de romaní

- Oli d’oliva

- 4 xampinyons

- 4 ous 

- Sal

- Vinagre

El caldo de ceba ecològica Aneto, elaborat amb ceba, porro, all, oli 
d’oliva verge i sal marina. Com tots els caldos Aneto, està elaborat amb 
ingredients frescos, naturals i cuits en una olla a foc suau i perllongat, 
tal i com indica la recepta tradicional.
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PIZZA MEDITERRÀNIA 
AMB TEFF

Elaboració

Primer barrejarem la farina amb la sal i el llevat en un reci-
pient. Farem un volcà amb un espai al mig per abocar-hi la be-
guda de teff, que escalfarem perquè estigui temperada, i l’oli. 
Ho remenarem bé amb una forquilla fins que quedi una massa 
llisa que es desprengui de les parets del recipient. Enfarinem 
la taula i amassem fins que la massa quedi elàstica. Cada cop 
que notem que se’ns enganxa, enfarinarem una mica sense 
excedir-nos. Quan la massa sigui llisa i elàstica, la posarem 
en un bol, la taparem amb paper film i deixarem que fermenti 
durant 30-40 minuts.  Un cop fermentada, enfarinarem la mas-
sa, l’aixafarem i li donarem forma amb el corró fins aconseguir 
un gruix d’uns 3 mm. Recordeu que amb aquesta recepta de 
massa es poden preparar un parell de pizzes.
Cobrirem la superfície amb salsa de tomàquet i per sobre hi 
escamparem la mozzarella tallada a làmines. Posarem mitja 
ceba tallada a làmines per sobre. Tallarem els tomàquets 
cirerol per la meitat, aproximadament tres per cada pizza, i els 
col·locarem de manera estratègica per sobre. Finalment, hi 
posarem les rodanxes de formatge de cabra i la ruca. 
Enfornarem a 220 ºC uns 20 minuts. Les fulles d’alfàbrega les 
incorporarem quan li quedin cinc minuts de cocció. 

Recepta per a dues pizzes
Ingredients

- 200 g de beguda de teff d’Amandín

- 300 g de farina integral

- ½ culleradeta de sal

- 1 sobre de llevat sec o 20 g de llevat 

fresc

- 15 g d’oli d’oliva

Per al farcit
- Salsa de tomàquet

- Mozzarella

- 6 tomàquets cirerol

- 1 ceba

- Formatge de cabra de rul·lo

- Fulles d’alfàbrega fresca

- Ruca

- Sal i pebre

En els últims anys, el teff s’està expandint molt gràcies a les seves pro-
pietats nutricionals innumerables, entre les quals destaca el fet que no té 
gluten.

/8/ 



SOPA DE VERDURES I 
FLOCS DE CIVADA

Elaboració

Picar la ceba i sofregir-la amb una mica d’oli. No deixeu que 

agafi color. Afegir la pastanaga i el porro tallats a rodanxes 

fines. En pocs minuts agreguem aigua i deixem bullir 5 minuts. 

Afegim tres cullerades soperes de flocs de civada per persona 

i deixem que bulli a foc lent 4-5 minuts més. Retirar del foc i 

deixar reposar.

Ja al plat afegim un raig d’oli d’oliva i la salsa de soja al gust.

Aquesta sopa senzilla i saborosa està pensada per al sopar a 

la tardor-hivern. Les hortalisses triades reforcen les propietats 

de la civada.

Recepta per a quatre racions
Ingredients

- 12 cullerades soperes de flocs de 

civada

- 1 ceba

- 2 pastanagues mitjanes

- 1 porro

- 3 cullerades d’oli d’oliva de primera 

pressió en fred

- 1,2 l d’aigua

- Tamari o shoyu al gust

“La civada és un cereal d’alt valor energètic i complet per la seva com-
binació de proteïnes (té set dels nou aminoàcids essencials), greixos, 
hidrats de carboni, minerals i vitamines B i E. Un superaliment econò-
mic a l’abast de tothom. A més de nodrir i proporcionar vitalitat, se li 
atribueixen nombroses virtuts, com reforçar l’organisme, regular el 
metabolisme, disminuir el colesterol dolent, protegir l’intestí, i fins i 
tot un efecte calmant que prepara el son reparador.”
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ESPAGUETIS AMB 
SALTEJAT ORIENTAL

Elaboració

Netejar i tallar el bròquil a trossets no massa grans i coure’l al 

vapor fins que quedi cuit però no tou. Preparar la pasta segons 

les instruccions i escórrer-la. Mentrestant, escalfar oli en 

una paella, saltejar el tofu fins que quedi daurat per tots els 

costats i reservar-lo. Saltejar la pastanaga i els xiitakes fins 

que quedin al punt. Afegir-hi el bròquil, el tofu i el blat de moro 

dolç i remenar. Barrejar a parts iguals la salsa de soja, el mirin 

i l’aigua de la cocció de la pasta (per exemple, tres cullerades 

de cada). Afegir la pasta a la paella i abocar-hi el líquid prepa-

rat. Barrejar-ho bé, apagar el foc, tapar i deixar-ho reposar de 3 

a 5 minuts abans de servir.

Recepta per a quatre racions
Ingredients

- 400 g d’espaguetis

- 250 g de tofu tallat a daus d’1 

centímetre

- 300 g de bròquil

- 8 xiitakes tallats (si són secs, deixar-

los en remull 2 hores)

- 2 pastanagues tallades a mitges 

llunes

- 6 cullerades de blat de moro dolç

- Salsa de soja

- Mirin

- Sal

Bonapasta és una pasta ecològica de gran qualitat produïda artesa-
nalment a Moià. Està feta amb cereals conreats al Moianès, utilitzant 
motllos de bronze, premsada a baixa pressió i assecada lentament a 
baixa temperatura. 
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CUPCAKES A LA TARONJA I 
XOCOLATA AMB FORMATGE 
RICOTTA I ARRÒS INFLAT 

Elaboració

Batre amb la batedora elèctrica els ous i el sucre durant 2-3 mi-
nuts, afegir el iogurt, la ratlladura de taronja, la farina tamisada, 
l’oli i, finalment, el llevat tamisat. Col·loqueu la barreja en el 
motlle per a muffins després d’haver engreixat i enfarinat bé la 
paella. Coure al forn a 180 °C durant uns 15-20 minuts. 
Deixar refredar una mica i després treure-ho del motlle suaument. 
Deixar refredar sobre una reixeta per a pastissos. 

Per fer el glacejat, treballar amb una batedora la ricotta amb 
el sucre i la mel. Amb una mànega pastissera posar la crema 
sobre els melindros i acabar amb trossos de xocolata amb llet i 
xocolata negra.

Recepta per a quatre persones
Ingredients

Per a la massa 
- 2 ous 
- 150 g de sucre morè 
- 125 ml de iogurt blanc amb taronja 

laminada 
- 80 g de fècula  de patata 
- 50 g de farina d’arròs 
- 60 g de farina de tapioca 
- 20 g de farina de blat de moro 
- 80 g d’oli de llavor 
- 1 culleradeta de pols per enfornar 
Per al glacejat
- 400 g de formatge ricotta fresc 
- 1 cullerada de mel de flors silvestres 

Sarchio
- 1 culleradeta de sucre morè 
- Galeta d’arròs inflat Sarchio amb 

xocolata negra

Les farines d’aquesta recepta són un substitut ideal per reemplaçar les 
proteïnes de la farina de blat, per evitar així el problema del gluten sen-
se perdre propietats nutricionals i de sabor. Són beneficioses per a les 
persones celíaques, doncs amb aquestes farines tenen una bona opció 
per alimentar-se sense disminuir la seva qualitat de vida.
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RAVIOLIS DE TOMÀ-
QUET I ALFÀBREGA 
AMB TZATZIKI

Elaboració

Coure els raviolis en aigua bullent abundant i una mica de sal 

durant 2 minuts, escórrer i reservar.

Rentar i ratllar el mig cogombre en un bol i macerar amb el 

suc de mitja llimona durant 5 minuts. Picar el cogombret en 

vinagre i afegir-lo a la maceració.

Escórrer i llençar el suc que ha generat. Barrejar el cogombre 

amb el iogurt i salpebrar al gust. Afegir-ho a la pasta reservada 

i barrejar-ho fins que quedi uniforme.

Dividir en dos plats la pasta amb la salsa i decorar amb cibulet 

picat i xips de parmesà.

Recepta per a dues racions
Ingredients

- 1 bossa de raviolis de tomàquet, 

alfàbrega i olives

- 1 cogombret a la vinagreta

- Mig cogombre fresc

- 2 iogurts grecs

- Sal

- Pebre

- Suc de mitja llimona

- Cibulet

- Formatge parmesà

“La pasta en general és un plat molt sa, lliure de grasses saturades, 
ideal per a vegetarians. Aporta hidrats de carboni, ideals com a comple-
ment energètic.”

Per els que no ens coneixeu, sapigueu que la nostra és una fundació sense ànim de lucre, on donem feina 
al voltant de 70 persones amb discapacitat psíquica o trastorn mental. Des de fa 3 anys hem fet una apos-
ta decidida per l’alimentació ecològica. Us convidem a que visiteu la nostra web: www.onyarlaselva.org 
per conèixer el nostre projecte. Consumint els nostres productes esteu ajudant a crear i mantenir aquests 
llocs de treball i a promoure el consum de proximitat.
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SUC D’AÇAÍ

Elaboració

Barrejar bé tots els ingredients en una batedora, adornar amb 

les fulles de menta, i a gaudir-ho!

Recepta per a una ració
Ingredients

- 1 tassa de llet vegetal que aporti 

dolçor, per exemple d’arròs amb 

vainilla bio de Rice & Rice

- 1 tassa de nabius frescos o congelats

- 2 cullerades d’açaí en pols de 

PlanetBIO®

- Un parell de fulles de menta

“L’açaí és una palma alta que creix a les planes inundables de Brasil. Les 
seves baies negres brillants creixen en raïms i representen una aporta-
ció important de la dieta d’algunes tribus de l’Amazones. La pols d’açaí 
es produeix per liofilització; és a dir, assecada per congelació, mètode 
d’assecat sofisticat que preserva la composició nutricional i el sabor 
natural dels aliments. 
L’açaí és una font d’antioxidants i té més poder antioxidant que el vi ne-
gre o la magrana. És ric en vitamina E i el grup B (excepte el B12), a més 
de tenir un alt contingut en fibra, de manera que ajuda a la digestió. Si es 
vol enfortir el sistema immune, millorar la salut ocular, la pell i el cabell, 
retardar l’envelliment i incrementar la concentració mental i l’energia, 
l’açaí és una excel·lent opció.”
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CIGRONS AMB FONOLL

Elaboració

Retirar les fulles seques externes del fonoll, partir-lo per la 
meitat de dalt cap a baix i treure la part tendra de les fulles 
verdes. Reservar-les. 
Tallar les fulles exteriors i les tiges horitzontalment de forma 
fina, perquè són molt fibroses. L’interior tendre del bulb es pot 
tallar verticalment en trossos d’1 cm.
Saltejar la ceba durant 12 minuts en una cassola amb una 
mica d’oli d’oliva i sal marina. A continuació afegir primer el 
fonoll, després les pastanagues i finalment el carbassó. 
Baixar el foc al mínim i tapar la cassola. Deixar que es cogui 
durant uns 35-45 minuts comprovant que no hi falti aigua.
Afegir els cigrons cuits i barrejar-ho tot amb delicadesa. Pujar 
el foc i escalfar durant uns 5 minuts. 
Servir el plat calent amb un raig d’oli i decorar-lo amb la fulla 
picada del fonoll.

Recepta per a quatre racions
Ingredients

- 1 pot gran de cigrons cuits Cal Valls

- 2 cebes tallades en mitja lluna o a 

la juliana

- 1 bulb de fonoll

- 3 pastanagues tallades a rodanxes 

de 3 mm

- ½ carbassó, tallat primer en quatre 

parts al llarg i després a trossos 

d’1 cm

- Oli d’oliva verge extra de primera 

pressió en fred

- Sal marina

- Decoració: les fulles tendres del 

fonoll tallades fines

El cigró és un llegum amb importants qualitats culinàries i nutritives. 
Ric en proteïnes, en midó i en lípids, sobretot d’àcid oleic i linoleic, 
vitamines i minerals. La combinació amb verdura és molt favorable. 
En aquesta recepta destaca el bulb de fonoll cuit i també cru com a toc 
final, que fa el plat més fàcil de digerir.
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Les receptes de REL han estat cedides per la 
chef Mireia Anglada, chef de alta gastronofia i 
experta en nutrició / www.mireiaanglada.com

AMANIDA DE CUSCÚS 
AMB LA SEVA VINAGRETA

Elaboració

Bullir l’aigua, que es mesurarà segons la quantitat de cuscús 
(normalment es posa la mateixa quantitat d’aigua o fins i tot 
una mica més). Quan arrenqui el bull, incorporar el cuscús 
i deixar reposar fins que absorbeixi tota l’aigua, uns 15 min 
aproximadament. Paral·lelament, fregir l’alga wakame amb 
oli calent. És important que l’oli estigui a una temperatura 
superior als 180 ºC, si no absorbirà l’oli, no es courà bé i que-
darà molt dura, i ens interessa que tingui una textura cruixent. 
També és important no hidratar-la prèviament, sinó posar-la 
directament seca i fregir-la. Les llavors de carbassa és millor 
menjar-les crues o assecades, però mai torrades, per no satu-
rar els seus olis. Per això les rentarem i les assecarem en una 
paella sense oli fins que s’inflin, moment en què les retirarem 
sense arribar a modificar el seu color. Barrejar els ingredients 
de la vinagreta i muntar l’amanida intercalant els ingredients 
anteriors juntament amb l’enciam i la pastanaga tallada ben 
fina. Condimentar just en el moment de servir.

Recepta per a quatre racions
Ingredients

- 320 g de cuscús integral Rel
- Aigua
- Llavors de carbassa sense torrar Rel
- Enciam de roure
- Pastanaga tallada a tires molt fines
- Alga wakame seca
- Olives negres confitades Rel
- Cruixents / torradetes de pa

Vinagreta
- 1 cullerada de vinagre de poma
- ½ cullerada d’atzavara Rel
- 2 cullerades d’oli d’oliva Rel
- Sal i pebre al gust

El cuscús procedeix del blat: és el resultat de coure el cereal al vapor, 
assecar-lo i partir-lo en forma de sèmola. Aquesta pot ser integral (amb 
els valors nutricionals del gra sencer) o blanca. També es realitzen 
altres cereals com el mill, l’ordi, la polenta o l’arròs. Posseeix una gran 
riquesa en midons i hidrats de carboni, minerals (calci, magnesi, ferro, 
potassi i silici) i vitamines (B1, B2, B6, E i K).
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Botigues associades

BARCELONA

Dietètica Colomer 
Mar, 66
08911 Badalona
Telf. 93 384 52 54

Be-Organic 
Corders, 9
08003 Barcelona
Telf. 93 180 44 77

Biodietètica
Navas de Tolosa, 313
08026 Barcelona
Telf. 93 352 23 94

Biorebost Marina 
Mercat de Sant Andreu P.  61-64
Pz. Mercadal 
08030 Barcelona
Telf. 93 311 23 13

Biosi aliments ecològics
Ramon y Cajal, 42 
08012 Barcelona 
Telf. 93 213 09 71

Ceres Natural 
Ronda Sant Pau, 49
08015 Barcelona
Telf. 93 185 65 52

Dietètica 46
Gran via, 691-693 Parada. 46 
08013 Barcelona
Telf. 93 265 73 41

Dietètica l’Estel
Mercat Mare de Deu 
de l’Estel
Pi i Margall, 73-75 PDA. 29-31
08024 Barcelona
Telf. 93 210 82 06

Ecobotiga La Manduca
Garcilaso, 234
08027 Barcelona
Telf. 93 243 45 50

Espai verd
Princesa, 31
08007 Barcelona
Telf. 610 22 31 90

Forum Salut
Ramón Turró, 248
08005 Barcelona
Telf. 93 221 04 20

Gram Biològic
Valencia, 305
08009  Barcelona
Telf. 93 457 64 28

La Dietètica
Maresme 202 - 208 · Local 2
08020  Barcelona
Telf. 93 314 03 16

Sarrià Verd
Negrevernis, 10
08034 Barcelona
Tf. 93 280 01 54

Sol Nature
Plaça Llibertat, 17
08012 Barcelona
Telf. 93 415 95 47

Temps Natura
Ferreria, 28 Bis local
08014 Barcelona
Telf. 93 432 74 88

Integra
Ctra. Sentmenat, 68-72 Local 2B 
08211 Castellar del Vallès
Telf. 93 747 28 97

Tot Bio
Navarra, 17
08320 El Masnou
Telf. 93 555 31 66

Centre dietètic Casellas
Jacint Verdaguer, 51
08950 Esplugues Llobregat
Telf. 93 372 06 36

Opcinatura
Pierola, 5 
08700 Igualada
Telf. 93 805 59 18

Herboristeria i Dietètica Salus
Ntra. Sra. Salut, 1
08530 La Garriga 
Telf. 93 732 15 62

Be natural
Lleida, 9
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Telf. 93 125 32 50

Naturatesana
Plaça Santa Maria, 21
08450 Llinars del Vallès
Telf. 93 842 74 41

Mòn Viu  
Germans Thos i Codina, 51
08301 Mataró
Telf. 93 798 60 37

Sta.Maria, 9 
08301 Mataró 
Telf. 93 790 77 50

Fruiteria
Sta. Maria, 36
8301 Mataró
Telf. 93 114 94 71

Pomarius Tot Ecològic 
Rambla Sabadell, 173 baixos 
08202 Sabadell  
Telf. 93 727 14 12

Biobò
Pg. Del Terraple, s/n cantonada 
Pere Calders, 14
08750 Molins de Rei 
Telf. 93 680 51 58

Biocenter
Vidal i Ribas, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat
Telf. 93 685 43 42

Econaturalis
PI. Sant Isidre - c/ Aneto s/n 
local 08272 Sant Fruitós de 
Bages
Telf. 93 876 96 77

Dietética Santa Gemma
Mare de Deu de la Mercè, 29
08970 Sant Joan Despí 
Telf. 93 373 62 10

Laureà Miró, 302-310
08980 Sant Feliu de Llobregat
Telf. 93 632 65 69



Botigues associades

Iris
Jaume I, 34 
08500 Vic
Telf. 93 889 12 92
Fax. 93 889 12 92  

GIRONA 

Adartia   
Pi i Maragall, 30 local 9
17200 Palafrugell
Telf. 972 30 84 65

Bionofre
Mas Nofre s/n 
17469 Vilamalla
Telf. 972 52 51 16

De la Rutlla, 15 
17007 Girona 
Telf. 972 98 02 39
 
Bisbal Natura
Cavallers, 36
17100 La Bisbal 
Telf. 972 64 50 42 

Herbodietètica Girasol
Nou, 20
17480 Roses
Telf. 972 25 32 55

Herbodietètica Natura
Barcelona, 7
17411 Vidreres
Telf. 972 85 09 05
Fax. 972 85 01 11

Herboristeria i Dietètica 
Rosa Nadal
Major, 12 
17820 Banyoles
Telf. 972 57 17 64
  
La Farigola 
Primitiu Artigas, 10  
17257 Torroella Montgrí  
Telf. 972 75 71 22 

Les Bones Herbes
Besalú, 7 
17600 Figueres
Telf. 972 67 41 35 

Caamaño, 8 
17600 Figueres 
Telf. 972 67 04 07

La Userda
Major, 13 
17220 Sant Feliu de Guixols
Telf. 972 32 46 53

LLEIDA
  
El Graner
Neptú, 3  
25003 Lleida
Telf. 973 26 38 84 

La Dietètica
Segovia, 2
25005 Lleida
Telf. 973 26 36 67

La Natura  
Vallcalent, 53
25006 Lleida
Telf. 973 27 16 14

 
TARRAGONA  
 
Eco-Sol
Comarques Catalanes, 15
43740 Mora d’Ebre 
Telf. 977 40 09 47

Reus Mercat Central 
Josep Sardà i Caila, Parada 61-62
43201 Reus  
Telf. 977 333 748 

Econutrients
Ramon Vergés Paulí, 28
43500 Tortosa
Telf. 977 44 61 07  
 
L’Herbolari
Miquel Barceló s/n 
43730 Falset  
Telf. 977 83 05 99

ALACANT

Biocentro Altea 
Médico Adolfo Quiles, 7
03590 Altea
Telf. 96 688 15 81

CASTELLÓ   

Tot Eko
Travessera Safont, 7
12500 Vinaròs 
Telf. 964 45 57 56

VALÈNCIA

Esencia  
Pi, 21
46800 Xàtiva
Telf. 962 280 788  
 
Api-Vida
Duque Carlos de Borja, 15 
46700 Gandia
Telf. 962 877 439  
 
  
MURCIA

La Tienda Verde
Via Axial, s/n  
30860  Puerto Mazarrón
Telf. 96 815 57 31

Los Pasos 4
30840 Alhama de Murcia
Telf. 96 863 18 09 

 
   



Amb el patrocini de:


