
Receptes Taller Cuina Amb l´Eva 

 
CROQUETES DE LLENTIES 

 
400gr llenties (podem fer servir les llenties ja cuites) 
 
150gr d’arròs 
 
2 cebes 
 
150gr espinacs o bledes 
 
100ml tomàquet triturat 
 
beguda de soja (ou per arrebossar) 
 
pa ratllat 
 
oli, sal 

Hem de bullir força les llentilles i l’arròs, millor si ho fem per separat, volem que ens quedi 
prou fet per després poder-ho treballar fàcilment. 

Trinxem la ceba petita i la posem al foc baix en una cassola. S’ha d’anar coent poc a poc pel 
sofregit. 

Netegem bé els fulls dels espinacs i els tallem, els afegirem a la ceba quan ja estigui 
daurada. Li podem afegir mig got d’ aigua. Quan s’evapori l’ aigua i els espinacs ja estan 
prou fets afegim el tomàquet, una mica de sal i ho deixem a foc lent fent “xup xup” uns 10 
minuts. Deixem refredar. 

Quan tenim les llenties i l’arròs ja cuits els hem d’escórrer molt bé. Després ho barregem  
tot plegat en un recipient o safata gran les llenties, l’arròs, el sofregit i tornem a afegir una 
mica de sal; amb les mans ho xafem per aconseguir una massa. Ho deixem refredar en 
aquest recipient a la nevera una estona. 

Un cop la barreja ja està freda per poder treballar fem les croquetes amb les mans, amb 
culleres o com vulguem i les arrebossem. Nosaltres acostumem a fer doble arrebossat. 
Passem primer pel pa ratllat les boles/croquetes per la beguda d’arròs i altre vegada pel 
pa ratllat.  

Un cop arrebossades cal deixar-les reposar, d’un dia per l’altre és ideal per fregir-les sense 
perill que es trenquin o desfacin. Però amb unes hores n’hi ha prou. 
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PASTÍS DE MILL 

 

400 gr de mill 

500gr sofregit, ceba pebrot, all i tomàquet 

1 pastanaga 

1 porro 

1,5L de caldo vegetal 

formatge ratllat 

farigola i orenga 

oli, sal i pebre 

 

Primer per fer el sofregit netegem les verdures i les trinxem petites. Posem una cassola 
amb oli a foc baix i comencem sempre per la ceba, el porro, pastanaga, pebrot i després 
afegim el tomàquet  i salpebrem. Deixem a foc lent que vagi fent-se el sofregit. 

Netejar el mill amb força aigua en un colador i deixar escórrer. 

Hem de tenir el caldo vegetal calent per afegir-lo al mill. 

En una cassola hem de torrar el mill amb una mica d’oli, després i afegim el sofre- git, 
remenen; posem les herbes aromàtiques, una mica més de sal i el caldo. Hem d’anar 
removent sovint la barreja fins que ha absorbit tot el caldo. 

Ho estenem en una safata i afegim el formatge ratllat per damunt. 
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HAMBURGUESES DE CIGRONS 

 
400gr cigrons 

150gr patata 

150gr pastanaga 

150gr ceba 

Comí, canyella, oli i sal 

 
Si volem coure els cigrons nosaltres, els hem de deixar en remull un mínim de 4 
hores en aigua tèbia amb sal. Normalment els deixem en remull tota la nit per 
bullir-los el dia següent. L’aigua del remullat es llença. Netegem els cigrons que ja 
deuen estar força remullats i han crescut i els posem en aigua bullint sense sal. La 
sal la afegirem després, un cop ja cuits. Podem fer servir també cigrons ja bullits. 

A part hem de pelar i bullir les patates senceres que deixarem refredar. 

Hem de pelar i tallar les cebes i les pastanagues i ratlla-les per sofregir-les amb oli 
en una cassola. Primer posarem la ceba i després la pastanaga, sempre a foc baix i 
que quedi ben daurada. Al final i afegim sal, el comí i la canyella. Ho deixem 
refredar. 

Quan tenim els cigrons cuits els hem d’escórrer i reservem una mica de l’ aigua de 
la cocció. Ho posem en un recipient o safata gran i ho triturem amb una batedora, 
podem anar afegint l’ aigua que hem reservat i ens ajudarà a triturar millor. No cal 
triturar molt, només necessitem trencar el llegum per poder manipular. Un cop 
triturat afegim les patates ja bullides ratllades i el fregit que hem preparat de ceba i 
pastanaga. Ho barregem tot amb les mans i rectifiquem de sal. Hem d’aconseguir 
una massa compacta i molt densa. Amb aquesta massa fem boles de la mateixa 
mida i les posem separades en una safata pel forn folrada de paper, aplanem les 
boles amb les mans i afegim un raig d’oli. Posem la safata al forn ja calent a 180º 
uns 10 minuts. 
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APPLE CRUMBLE 

 
1k de poma golden o reineta 

50gr de sucre 

50ml suc de taronja 

100ml oli d’oliva 

500gr de müesli 

 
Pelem i tallem la poma ( en realitat podem fer servir qualsevol fruita que tinguem i 
també queda bé). Cal tallar-la en quadradets com per macedònia. 

Desfem el sucre en el suc de taronja i afegim la meitat de l’oli. Ho lliguem tot plegat 
fins que ens quedi una salsa espessa (almívar).  

Posem la salsa al foc i remenem, quan comença a bullir i afegim la poma i anem 
remenant constantment fins que la poma queda una mica cuita. 

Triturem amb la batedora el müesli, li afegim la resta d’oli per poder triturar 
millor. 

Escalfem el forn a 180º 

Repartim la poma en el fons d’unes flameres, gots o petits recipients que puguin 
anar al forn, un parell de cullerades per pot. Per damunt afegim el müesli com si 
fos un tapa i ho posem uns minuts al forn per daurar. Ho servim calent.  

 
 

 


