
PROPOSTES D’ACTIVITATS A CASA:
En aquets dies estem vivint una època excepcional on els infants estan gaudint de molt temps d’esbarjo, però amb la limitació d’espai, ja que les

nostres cases no son el pati de l’escola, el parc o la muntanya. Ens veiem obligats a estar confinats a casa i els més petits necessiten seguir

gaudint, divertir-se i descobrint el món encara que sigui des de casa. És per això que des d’Alimentart hem volgut fer-vos un recull de

propostes de coses que podeu fer a casa amb els infants.

JOCS EN FAMÍLIA:
Qui bufa millor: Us proposem que organitzeu una cursa, amb gots de plàstic, taps,
boletes de paper, boletes de cotó o pilotes de pin pon. Us expliquem varies maneres
de fer-ho.

Cursa de gots de plàstic o paper: col·loqueu dues cadires una cada punta i lligueu un fil
de nailon a cada un dels extrems passant pel fil un got de plàstic. Es tracta de bufar
molt fort per la part interior del got i veure qui arriba primer a la meta.

Curses seguint un circuit. Marcant un circuit a la taula heu de bufar amb una canyeta
fins aconseguir arribar a la meta sense sortir del circuit. Guanya el primer que arriba, si
et surts del circuit has de tornar a començar.

Curses per punts: Es tracta de fer entrar una boleta d’un material no molt pesat per un
forat. Hi ha forats de diferents mides quan més estret més difícil i mes puntua, s’ha de
cronometrar el que menys temps triga guanya, per bufar-los podem fer servir una
ampolla de sabó buida.

Cursa encistellant: enganxem uns recipients en els extrems de les taules i hem de bufar
fent moure l’objecte fins encistellar-lo en el recipient sense que caigui.



TALLER DE RECICLATGE:

Clauers i braçalets amb samarretes reciclades: Durant aquets dies segur que
una de les coses que aprofiteu per fer, és ordenar armaris. Podem Treure
profit d’aquesta activitat separant aqueles samarretes de punt velles,
tallant-les a tires i convertir-les en “trapillo”. Amb aquest material que
obtindrem podem trenar braçalets, collarets, diademes, cuetes i també fer
clauers. Podem aprofitar per aprendre nusos típics del macramé. És
important un cop tinguem les tires de samarreta tallades, estirar-les
d’aquesta manera es converteixen en una especia de cordo. També per fer
braçalets podem fer servir una tècnica k és diu “kumihimo” (com la foto de
la nena), us deixem un enllaç per a que pugueu aprendre com funciona
https://youtu.be/Xh5Lrvcdux4 .

Instruments reciclats: Una bona idea per adquirir mes consciència dels
residus que generem és aprofitar aquets dies que haurem d’estar a casa per
mesurar tot el que fem servir que només li donem un sol us i ho llencem. La
brossa de tots els components de la família és veurà reunida per primer
cop. Podrem mirarà quins d’aquest residus podem evitar canviant maneres
de comprar i de consumir. I amb aquells que és inevitable generar pot ser
podem crear un instrument per sortir cada dia a les 20:00 al balco, per fer
comunitat amb els veïns i de pas fer sonar l’instrument ben fort perquè
sàpiguen que tot i tenir d’estar casa estem be i valorem la feina que fan tots
els que no poden estar-hi.

“Castañuelas” amb 
cartró y botons vells

Tambor amb llauna 
de conserves globus 

i goma de cabell

Timbal giratori amb capsa de 
formatgets, cordill, gomets, 

pal i taps d’ampolla.
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EXPERIMENTS: 

Missatges secrets:

Tinta amb suc de llimona: Agafeu un retolador gruixut que estigui gastat obriu-lo per extreure el
cartutxos de tinta i poseu-lo sota la aixeta per netejar-lo sense que quedin restes de tinta. El torneu
a posar dins del retolador i tireu sobre el cartutx de tinta suc de llimona. Tapeu-lo i ja podeu escriure
en un paper. Deixeu assecar l’escrit del paper i veureu que no és veu el que s’ha escrit. Si li doneu
amb calor apareixerà el missatge, ja que la tinta esta feta amb una base orgànica i aquesta amb
l’escalfor deixar un rastre per oxidació pintant el paper. Si no disposeu d’un retolador vell podeu
espremé la llimona en un got i escriure amb un pal de netejat les orelles (penseu en escorre'l per que
no mulli massa el paper i es trenqui).

Tinta de cera blanca:

Amb una espelma sense color, escriviu un missatge secret en un full blanc. Per desvetllar el secret
heu de diluir una mica de pintura en aigua (quan mes fosc el color millor es veurà el contrast,
després estendre amb una esponja o paper de cuina la pintura per sobre el paper. La cera al ser
greixosa repèl l’aigua i no deixa que el paper es tenyeixi d’aquesta manera per contrast es pot veure
el missatge.

Inflar un globus sense bufar:

1. Tirem vinagre dins l’ampolla d’aigua (tres dits).
2. Agafem un globus i amb l’ajuda de l’embut hi tirem dues culleradetes de bicarbonat.
3. Enganxem la boca del globus a la boca de l’ampolla.
4. Aixequem el globus amb la mà per tal que caigui el bicarbonat.
El globus s’infla perquè quan el bicarbonat es posa en
contacte amb el vinagre crea una reacció que provoca un
gas (diòxid de carboni) i fa que el globus s’infli.



PROPOSTA AUDIOVISUAL I LITERARIA:

Amb en tango són 3:

Aquest conte està basat en una història real del zoo de Nova York. Dos
pingüins mascles, el Roy i el Silo estan sempre junts i construeixen un niu per
formar una família. Un cuidador del zoo els ofereix la oportunitat de covar un
ou fecundat del que sortirà en Tango. És un conte que il·lustra molt bé la
diversitat familiar i afectivosexual. També ens parla de les noves masculinitats i
del valor de la cura i l’afectivitat. En aquest enllaç el trobareu explicat amb les
il·lustracions del conte:
https://youtu.be/JLteRP7s2Jw .

En el ramat, totes les elefantes són de color rosa, excepte la Guillermina. Aviat
descobrirà que les del seu sexe tenen prohibit fer coses reservades als
mascles.
Com que no accepta aquesta tradició, aviat mostrarà a les seves companyes
que la igualtat no és una utopia. Vídeo conte:
https://youtu.be/qqJx-a09dT8

Rosa Caramel:

https://youtu.be/JLteRP7s2Jw
https://youtu.be/qqJx-a09dT8


JOCS DE MOVIMENT: 

El twister: Aquest és un bon joc per jugar a casa, aparteu una mica els mobles per a crear una zona més segura, amb aquest joc us riureu i
alhora moureu el cos practicant estiraments. Si no el teniu el podeu fabricar amb la família. El joc consisteix en un tauler que dona les ordres
d’on posar una part del cos en un color. Les ordres són en general per a tots els jugadors, el primer que s'enredi massa i caigui va quedant
eliminat fins que només queda un que el podreu anomenar “el rei del twister”.

Com podeu Fabricar el joc si no el teniu:

o 1a part: Crear el tauler amb les rodones de colors, 6 de cada color, tradicionalment son blaves, vermelles
grogues i verdes, però ja que el feu de manera casolana el podeu fer amb els colors que tingueu a casa.
També el podeu fer amb formes (triangle, quadrat, rodona i hexàgon) o textures. Un hule vell o un
llençol vell pot servir de base per enganxar les rodones i folrar-les o les podeu pintar directament si
poseu una mica de cola blanca a la pintura, també podeu enganxar les rodones directament al terra i
quan acabeu de jugar treure-les i guardar-les.

o 2a part: El tauler que dona les ordres, no cal que sigui molt gran i el podeu fer amb un cartró vell, si no
teniu material per fer l’agulla que gira podeu fer 2 taulers un amb les 4 parts del cos (mà dreta, mà
esquerra, peu dret i peu esquerre) i l’altre amb els 4 colors així només heu de tirar el dau sobre de cada
tauler i on caigui indicarà la part del cos i després el color.



PROPOSTES D’ACTIVITATS A CASA:
Des d’Alimentart, seguim fent arribar diverses propostes per fer amb els infants a casa aquests dies de confinament.

TÈCNIQUES PICTORIQUES: TREMP D’OU

El tremp d’ou és una tècnica molt antiga que ja s’utilitzava a la Prehistòria.

Qualsevol tècnica pictòrica consta de:

-AGLUTINANT: la matèria que lliga la pintura, en aquest cas el rovell de l’ou.

-PIGMENTS: la matèria que li dóna color. Es poden comprar, o fer servir guixos esmicolats o qualsevol altre que cosa que trobem per casa
(cafè molt, curry, colorant, terra...)

-DILUENT: el líquid que dilueix i fa la pintura més líquida o més espessa. En aquest cas, l’Aigua.

-DISSOLVENT: el líquid que serveix per netejar els pigments i les eines. També l’aigua en aquest cas.

Amb els següents passos que us explicarem podreu fer vosaltres mateixos a casa aquest tipus de pintura. Som-hi:

-Separem el rovell de l’ou de la clara i fem rodolar el rovell per un paper de cuina per eliminar les restes de clara.

Un cop eliminat, Pincem el rovell amb dos dits, el punxem i buidem el contingut en un got. Llencem la pell del rovell.

-Barregem el rovell amb aigua destil·lada o bullida però freda. A un volum de rovell, hi afegim dos d’aigua.

Per protegir la barreja i que no es fermenti, es pot posar una gota de vinagre com a fungicida.

Aquesta barreja es pot guardar ben tapada a la nevera un parell de dies.



Un altre proposta per passar l’estona és crear la teva pròpia pintura de dits. En

aquest cas, podrem utilitzar pinzells o les nostres mans per pintar.

Ingredients:

-2 tasses de farina de blat de moro (Maizena)

-1 tassa d’aigua freda

-4 i ½ tasses d’aigua calenta

-Colorants alimentaris

En un cassó, barregem la farina de blat de moro amb l’aigua freda fins que quedi

una pasta compacta. Afegim l’aigua calenta a poc a poc i anem remenant.

Posem el cassó a foc lent, tot remenant, fins que quedi espès i ho retirem del foc.

Dividim la pasta en diferents recipients i afegim colorant en cadascun per

aconseguir el color desitjat i barregem fins que la massa absorbeixi tot el colorant i

quedi un color homogeni.

Ja està llest per pintar!

PINTURA DE DITS



Una altra manera d’entretenir-se molt és jugant amb plastilina. Però si no en teniu a casa, no patiu. Us ensenyarem com

crear-la amb productes que trobareu al vostre rebost.

Necessitarem: Aigua, Farina, Oli, Sal i Colorant alimentari

-En un bol posem 2 gots de Farina, 1 got de sal, 4 culleradetes d’oli i 1 got d’aigua. A mesura que afegim un ingredient,

anem barrejant. Després amassem la pasta resultant i quan no se’ns enganxi i tingui consistència, la dividim en boles i

afegim un color a cadascuna i tornem a amassar. Ja tenim la plastilina de colors a punt per jugar!

La podeu guardar en un pot hermètic uns dies a la nevera.

A més, la podreu colorejar amb un munt de colorants naturals com la col llombarda, te, suc d'espinacs o pastanaga,

cafè...

Si voleu, podeu reservar part d’aquestes infusions per poder fer un taller de tenyir papers.

PLASTELINA A CASA



CONSELLS NUTRICIONALS:

En aquests moment és important mantenir el nostre estat immunològic al 100% per fer front al COVID-19. Per aconseguir-ho

és indispensable seguir una bona alimentació ja que, com sabreu, la nostra flora intestinal té un gran paper en mantenir un

estat immunitari òptim. Per alimentar correctament a les nostres bactèries intestinals, és primordial realitzar-ho a través

d’aliments com:

Fruites i verdures. Encara que és molt important que hi hagi una varietat de colors i sabors, si volem reforçar el nostre sistema
immunitari, haurem de prestar atenció a les fruites i verdures riques en vitamina C. Algunes serien les maduixes, els kiwis, les
taronges, els espinacs i el bròquil. La vitamina C té un important paper antioxidant i ajuda a les cèl·lules del nostre intestí a
que treballin correctament, ja que és la nostra primera línia de defensa front els virus, les bactèries i altres agents estranys.

Tubercles, llegums, llavors, cereals integrals o fruits secs (sempre naturals o torrats) ja que, són rics en fibra i actuen com
components prebiòtics.

A més a més, a través de la nostra alimentació, no només podem alimentar a les nostres bactèries, sinó que en podem
adquirir de beneficioses, consumint el que anomenem aliments probiòtics, com són:
- Làctics com el iogurt natural, quefir, formatges.
- Cacau d’alt %.
- Envinagrats del tipus cogombrets, olives.



RECEPTA: PANCAKES DE PLÀTAN

INGREDIENTS:
- 150 g de farina d’arròs
- 120 g de farina d’avena
- 2 culleradetes de llevat
- ½ culleradeta de sal
- 1 culleradeta de canyella molta
- 250 ml de llet o beguda vegetal
- 2 cullerades de xarop d’atzavara
- 2 culleradetes d’extracte de 

vainilla (opcional)
- 1 cullerada d’oli d’oliva verge 

extra
- 2 plàtans

ELABORACIÓ:
En un bol barregem tots els ingredients secs
(farina d’arròs, la d’avena, el llevat, la sal y la
canyella). En un altre recipient barregem els
líquids (la llet o beguda vegetal, el xarop
d’atzavara, l’extracte de vainilla i l’oli).

Afegim els plàtan trossejats amb els
ingredients líquids i batem amb una batedora.
Afegim els ingredients secs i tornem a batre.

En una paella afegim una gota d’oli i la untem
amb un paper de cuina. Un cop calent, afegim
¼ de massa i la deixem uns 2 minuts per cada
costat. Sabem que hem de girar la crep quan
les vores estiguin daurades.
Servim amb el xarop d’atzavara i plàtan
trossejat.



RECEPTA: galetes d’avena i xips de xocolata

INGREDIENTS:
- 90 g de mantega sense sal
- 3 cullerades d’oli d’oliva
- 200 g de caramel de dàtils
- 1 ou gran
- 2 culleradetes de gingebre
- 140 g de flocs de civada
- 125 g de farina
- ½ culleradeta de canyella molta
- ½ culleradeta de bicarbonat
- ¼ culleradeta de sal
- 1 y ½ tassa de xips de xocolata 

negra
- 1 grapat de panses
- 50 g de sèsam 

ELABORACIÓ:
Barrejar la mantega amb el caramel de dàtils,
fins que estiguin ben integrats. Afegim l’ou i
seguim barrejant, reservem. En un altre
recipient, barregem la civada, la canyella, el
gingebre, el bicarbonat i la sal. Ajuntem els
ingredients secs amb els líquids, barrejant tot
junt.

Per últim, afegim les xips, els sèsam i les
panses.
Tapem el recipient i el deixem a la nevera
durant 30-60 minuts.

15 minuts abans, escalfem el forn a 160 C i
preparem una safata folrada amb paper
vegetal. Traiem la massa de la nevera i fem les
galetes: 1 cullerada i mitja de massa per cada
galeta. Fornegem durant 10-11 minuts fins
que les vores estiguin cruixents. Deixem
refredar i a menjar!



RECEPTA: hamburgueses de llenties i bròquil amb panets casolans

INGREDIENTS pels panets:
- 20 ml de beguda vegetal
- 1 sobre de llevat de forn deshidratat
- 350 g de farina de cigró
- 1 culleradeta de sucre moreno
- Una mica de sal
- 20 g d’oli d’oliva 
- Llavors variades al gust

ELABORACIÓ hamburgueses:
Barrejar les llenties bullides junt amb el bròquil tallat en petit. Picar les
cebes i afegir a la barreja junt amb el pa ratllat, el gingebre, l’oli, la sal i
el julivert. Ajuntar tots els ingredients i triturar fins que quedi una
massa homogènia.
Formar les hamburgueses de la mida dels panets i daurar-les uns
minuts a una paella per ambdós costats.
Només queda muntar-les i gaudir-les.

ELABORACIÓ panets:
Escalfar la beguda vegetal i afegir el
llevat, formar un volcà amb la farina, el
sucre i la sal i en el centre afegir la llet.
Barrejar l’oli i pastar uns 10 minuts.
Deixar que fermenti en un lloc calent.
Dividir la massa en 6 boletes i col·locar-
les en una safata de forn i deixar
reposar 30 minuts.
Escalfar el forn a 180 C, pintar els
panets amb beguda vegetal i afegir les
llavors, fornejar 15 minuts.

INGREDIENTS per les hamburgueses: 
- 500 g de llenties bullides
- 200 g de bròquil
- 2 cebes
- 2 cullerades de pa ratllat
- 1 cullerada d’oli d’oliva
- 1 branquilló de julivert 
- Sal al gust
- Gingebre al gust



RECEPTA: CUSCÚS AMB POLLASTRE AL CURRI I VERDURETES

INGREDIENTS PER 2 PERSONES 
• 4 cuixes de pollastre o 1 pit de 

pollastre
• 2 gots de tallat de cuscús
• 2 gots d’aigua o brou 
• 1 ceba tallada juliana
• ½ pebrot verd a daus
• ½ pebrot vermell a daus
• ½ carbassó petit a daus
• 1 tomàquet madur a daus
• 1 culleradeta de curri
• ½ culleradeta de mantega
• Oli d’oliva verge, sal i pebre

ELABORACIÓ:
Tallem el pollastre a daus ( si fem servir el pit) i
li afegim el curri. En una paella amb oli daurem
el pollastre fins que quedi cuit. Si fem servir les
cuixetes de pollastre escalfarem el forn
prèviament i el courem a 200ºC durant uns 20-
25 min. Reservem el pollastre.

En una paella posarem les verduretes tallades
amb oli fins que ens quedin daurades. Afegim
el pollastre i sofregim 5 min més.

En un cassó posarem a escalfar l’aigua o el brou
i corregim el punt de sal. Quan arrenqui el bull,
l’afegim sobre el cuscús i la culleradeta de
mantega, ho tapem i ho deixem reposar 5 min.
Quan el cuscús estigui hidratat l'airegem amb
una forquilla per desfer-ne els grums.

Per servir podem barrejar el pollastre amb el
cuscús o servir el pollastre amb les verduretes i
el cuscús de guarnició.



RECEPTA: PASTA INTEGRAL  AMB SALSA  D’ESPINACS

INGREDIENTS PER 2 PERSONES 
• 200 g  d’espirals integrals
• 200 g d’espinacs frescos
• 50 g mantega
• 15 g farina
• 250 ml llet
• 2 cullerades formatge parmesà
• 1 pessic de nou moscada
• Sal i pebre

En aquesta recepta podeu
substituir, la llet, el formatge i la
mantega i optar per les mateixes
proporcions en opcions veganes.

ELABORACIÓ:
Bullim els espinacs amb poca aigua durant 5
minuts. Escórrer i reservar 2 cullerades de
caldo de la cocció de la verdura.
En una paella o cassó posarem la mantega a foc
lent fins que quedi fosa. Afegim la farina i
removem fins que quedi integrada. Afegim la
llet, removem fins incorporar-la i pugem el foc.
Quan comenci a bullir baixem el foc i removem
tota la salsa a foc molt lent durant dos minuts
més. A la salsa hi afegirem el formatge, un
pessic de nou moscada i les dos cullerades del
caldo dels espinacs. Removem fins que quedi
tot integrat.
Triturem els espinacs amb la salsa i corregim al
punt de sal i pebre.
En una olla a part posem a coure la pasta fins al
punt de cocció que ens indica el fabricant.
Barregem la pasta amb la salsa i servim.
Podem afegir fruits secs picats, sèsam, etc. per
condimentar el plat.



RECEPTA: BACALLÀ AMB POMA

INGREDIENTS PER 2 PERSONES 
• 400 g de bacallà
• 2 pomes
• 1 ceba
• 100 g tomàquet triturat 

natural
• Aigua o brou de peix
• 2 grans d’all
• 6-8 ametlles torrades
• 1 llesca de pa fregit
• Farina
• Oli d’oliva verge, sal i pebre

ELABORACIÓ:

Arrebossem els lloms de bacallà amb farina i els
fregim en oli ben calent fins que estiguin
daurats. Reservem.
Pelem les pomes i les tallem a daus petits.
Reservem.
En un cassó o paella posem la ceba picada a
sofregir. Quan comenci a daurar, afegim la
poma tallada a daus fins que estigui rossa.
Afegim el tomàquet triturat i deixem coure 10
minuts a foc lent.
En un morter fem una picada amb el pa i les
ametlles, hi afegim una mica de salsa per lligar-
ho i ho reservem.
Opcionalment podem triturar la salsa amb la
poma i la picada.
Afegim el bacallà i una mica de brou i deixem
coure 10 minuts més a foc molt molt lent.
Rectifiquem el punt de sal i pebre.
Intentem que el preparat no arrenqui a bullir
perquè ens endurirà el bacallà.
Podem acompanyar el nostre plat amb unes
patates al forn, pinyons i panses.



RECEPTA: ESTOFAT DE CALAMARS I PATATA

INGREDIENTS PER 2 PERSONES 
• 400 g de calamars
• 400 g de patata trossejada a 

daus
• 1 ceba
• 200 g tomàquet triturat 

natural
• Aigua o brou de peix
• 2 grans d’all
• Julivert
• 1 copa de vi blanc o ranci
• Llorer
• Oli d’oliva verge, sal i pebre

ELABORACIÓ:
Sofregim l’all i la ceba fins que comencin a
daurar. Afegim els calamars tallats a rodanxes o
quadrats.
Quan la ceba estigui ben daurada, afegim el
tomàquet triturat. Quan la salsa comenci a
espessir hi afegim les patates i rectifiquem el
punt de sal i pebre.
En un morter, piquem les ametlles i les
reservem
Afegim el brou de peix o l’aigua fins a cobrir
tots els ingredients. Quan comenci a bullir
afegim el vi ranci, una fulla de llorer i deixem
coure a foc lent fins que les patates estiguin
toves. (Uns 40 min aproximadament en total.)
A mitja cocció afegim una picada d’alls sofregits
i julivert.
Podem condimentar el plat amb una picada
d’ametlles.



RECEPTA: ESPAGUETIS INTEGRALS AMB BOLONYESA DE LLENTIES

INGREDIENTS: 2 persones
- 160 g d’espaguetis integrals
- 200 g de tomàquet triturat 

natural
- 100 g de llenties cuites
- 1 ceba trossejada petita
- 1 porro trossejat
- 1 pastanaga petita a daus
- ½ pebrot verd a daus
- Oli d’oliva verge, sal i pebre

ELABORACIÓ:
Triturarem les llenties ben escorregudes i les
reservem a part. La textura no ha de ser com
un puré si no semblant a una carn picada.

En una paella posarem la ceba i la daurarem.
Afegirem la pastanaga, el pebrot verd i el porro.
Corregim el punt de sal i pebre.
Quan estiguin les verdures ben daurades,
afegirem el tomàquet triturat natural i ho
deixarem sofregir 5-10 minuts. Quan el
tomàquet comenci a espessir, afegim les
llenties i sofregim fins que quedin ben
integrades a la salsa.

En un olla posarem a escalfar aigua. Quan
arrenqui el bull hi afegim els espaguetis i
corregim al punt de sal. Per la cocció seguirem
les indicacions del fabricant.
Barregem la pasta amb la salsa i servim.
Podem afegir formatge, orenga, llavors, etc. per
acabar de condimentar el plat.



RECEPTA: HAMBURGUESES DE LLENTIES I BRÒQUIL AMB PANETS CASOLANS

INGREDIENTS pels panets:
- 20 ml de beguda vegetal
- 1 sobre de llevat de forn deshidratat
- 350 g de farina de cigró
- 1 culleradeta de sucre moreno
- Una mica de sal
- 20 g d’oli d’oliva 
- Llavors variades al gust

ELABORACIÓ hamburgueses:
Barrejar les llenties bullides junt amb el bròquil tallat en petit. Picar les
cebes i afegir a la barreja junt amb el pa ratllat, el gingebre, l’oli, la sal i
el julivert. Ajuntar tots els ingredients i triturar fins que quedi una
massa homogènia.
Formar les hamburgueses de la mida dels panets i daurar-les uns
minuts a una paella per ambdós costats.
Només queda muntar-les i gaudir-les.

ELABORACIÓ panets:
Escalfar la beguda vegetal i afegir el
llevat, formar un volcà amb la farina, el
sucre i la sal i en el centre afegir la llet.
Barrejar l’oli i pastar uns 10 minuts.
Deixar que fermenti en un lloc calent.
Dividir la massa en 6 boletes i col·locar-
les en una safata de forn i deixar
reposar 30 minuts.
Escalfar el forn a 180 C, pintar els
panets amb beguda vegetal i afegir les
llavors, fornejar 15 minuts.

INGREDIENTS per les hamburgueses: 
- 500 g de llenties bullides
- 200 g de bròquil
- 2 cebes
- 2 cullerades de pa ratllat
- 1 cullerada d’oli d’oliva
- 1 branquilló de julivert 
- Sal al gust
- Gingebre al gust



RECEPTA: PASTÍS DE FAJOL AMB CARBASSA I POMA

INGREDIENTS:
- 1 iogurt de llet de vaca, cabra o 

beguda vegetal
- 3 ous
- 2 mides de iogurt de farina de 

fajol integral
- 1 mida de iogurt d’oli d’oliva 

verge
- 1 mida de iogurt de xarop 

d’atzavara, melasses, dàtils, etc. 
(Intentem prioritzar edulcorants 
saludables abans que el sucre)

- 1 sobre de llevat
- 1 poma
- carbassa

ELABORACIÓ:
En una olla o paella pelem i ratllem una poma. Ratllem
també la mateixa quantitat de carbassa. Ho posem a
coure a foc molt lent fins que estiguin cuites.
Reservem.
En un bol afegim els rovells dels ous i reservem les
clares. Anirem afegint la resta d’ingredients barrejant
perquè s’integrin. Primer afegim el iogurt, l’oli d’oliva i
l’edulcorant.
La farina de fajol i el llevat el tamisarem amb un
colador abans d’afegir-ho.
Batem les clares dels ous fins que estiguin al punt de
neu i les anem integrant a la barreja poc a poc.
Afegim la poma i la carbassa cuites i ho triturem tot
amb la batedora. Triturar la fruita i la verdura és
opcional.
Posem la barreja en un motlle i ho posem al forn
prèviament escalfat durant uns 30-35 minuts a 175ºC.
Sabem que el pastís està cuit quan punxem la massa
amb un ganivet o escuradents i surt completament sec.
Aquesta recepta la podem modificar canviant les fruites
o verdures que tinguem a casa, plàtan, pastanaga, etc...
Opcionalment podem afegir a la barreja una cullerada
de llavors de chía, fruits secs, etc.


