Recull de receptes
veganes
per la salut del Planeta

Alumnes de 1r de Batxillerat de
l’Institut de Llançà

Amb la col·laboració de la Comissió d’Escoles Verdes

Presentació:
Aquest recull de receptes és el resultat del treball i la reflexió que hem fet amb els alumnes de 1r de Batxillerat entorn de la ramaderia
intensiva i el consum de carn relacionat amb els seus efectes sobre la salut del nostre planeta, la Terra, i la crisi climàtica.
Des de fa unes quantes dècades, el consum de carn en les societats dites “desenvolupades”, ha augmentat de manera exponencial i
així, la producció tradicional de carn s’ha anat transformant i convertint en una producció intensiva cada vegada més i més gran,
per satisfer la demanda desmesurada.
Però la ramaderia intensiva suposa, a part de l’enorme patiment animal i de la normalització de l’especisme més cruel, greus
conseqüències ambientals, socials, econòmiques i de salut, arreu del Planeta.
Conseqüències de la Producció intensiva de carn:
Ambientals:
 Desforestació de grans extensions de boscos:
La ramaderia és la principal font antropogènica d’us de la Terra: el 26% de la superfície terrestre es dedica a les pastures i el 33% de
la superfície agrícola a la producció de gra per a pinsos per animals.
 Emissions de gasos d’efecte hivernacle:
La ramaderia es responsable del 18% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, mesurades en equivalents de CO2:
 9% emissions de CO2 ( degut especialment a la desforestació)
 37% de les emissions de metà CH4 ( gasos provinents de la digestió dels animals remugants
 65% d’òxid nitrós ( generat pels fems)
 Pluges àcides:
Emet uns 2/3 de les emissions antropogèniques d’amoníac, gas implicat en les pluges àcides

 Ús desmesurat d’aigua:
 S’estima que per produir 1 kg de carn de vaca de manera intensiva calen 20.000 litres d’aigua.
 La ramaderia usa el 8% de l’aigua mundial, element cada vegada més escàs i en molts territoris és o serà l’origen de
guerres.
 Contaminació d’aqüífers, rius, mars i oceans:
La ramaderia es la major font de contaminació de l’aigua, contribuint a l’eutrofització i degradació dels rius i litorals: els fems, els
residus dels pinsos, (antibiòtics i metalls pesants, les hormones, els pesticides i fertilitzants usats en els mono-cultius de gra per
pinso d’animals)
 Degradació del Sòl:
Erosió i sedimentació dels sòls, ús de pesticides, empobriment de la Terra ( terres mortes ).
 Pèrdua de Biodiversitat.
 Alteració de múltiples ecosistemes aquàtics i terrestres per l’abús sobre els territoris: desforestació, alteració i contaminació
de cursos d’aigua, pesticides, herbicides,... que comporta la mort i extinció de milers d’individus i espècies de tots els
regnes.
 Desaparició de races d’animals domèstics, pròpies de cada regió de la Terra.
Socials:
 expulsió dels camperols de les seves terres en nombroses comunitats de tot el món, per plantar monocultius de cereals o
oleaginoses destinades a l’alimentació animal.
 Empobriment de comunitats tradicionals:
El model de producció industrial dominat per grans corporacions té impactes gravíssims sobre les economies locals.

 Desequilibri, fam, malalties,... de les comunitats tradicionals, doncs no poden cultivar els aliments que necessiten, doncs es
veuen obligades a plantar cereals i oleaginoses per pinsos d’animals que es consumiran a altres llocs.
 Desaparició de la ramaderia tradicional i la forma de vida associada.
De salut:
 Obesitat per l’excés de consum de carn
 En les regions “desenvolupades”, ens trobem amb dietes amb excés de proteïnes, greixos insalubres, sodis, substàncies
nitrogenades, agro-tòxics, antibiòtics…i les conseqüències que això pot tenir, càncers, obesitat, malalties cardiovasculars,
diabetis, …

Algunes Idees senzilles i sanes per incorporar proteïnes d’origen vegetal a la nostra dieta i no haver de menjar tanta carn:
 Menjar diàriament fruits secs o bé llegums
 Com incorporar fruits secs? Un grapat per esmorzar o berenar, posar-los a les amanides, fer patés combinant fruits secs i
hortalisses,...
 Menjar tant com sigui possible cereals integrals, doncs són complerts, tenen tots els nutrients; els cereals blancs, en el procés de
refinament perden les proteïnes, les vitamines, els minerals i la fibra que de manera natural contenen.
 Combinar en un mateix àpat cereals i llegums, llenties amb arròs, cigrons amb cus-cus,... Doncs junts ens donen tots els
aminoàcids que necessitem.
 Combinar en un mateix àpat cereals i fruits secs: cereals d’esmorzar amb fruits secs, dinar pasta i una amanida amb hortalisses
i fruits secs, fer coques i pastissos amb fruits secs a dins,...
 Utilitzar crema feta d’un fruit sec, com ara crema de sèsam, crema d’ametlles,... com a substitut de la crema de llet per fer
salses.
 Menjar llavors germinades crues a les amanides.

Entrants

Crema de carbassa i carrota
Ingredients:
vada
1 carbassa cacauet
1 porro

2 cebes

1 dent d’all

1 patata mitjana

3 carrotes

Oli i sal

Preparació:
 Pelem la carbassa i la tallem a daus.
 Pelem la patata mitjana i les carrotes i les tallem a
daus.
 Tallem el porro, les cebes i l’all ben petit.
 En una cassola posem totes les verdures i les saltegem
en oli d’oliva durant 5 minuts.
 Afegim aigua a la cassola, que cobreixi totes les
verdures, hi posem sal i ho deixem coure durant 30
minuts.
 Un cop cuit, hi passem la batedora fins que quedi una
crema.

Acompanyament:
Per sobre la crema podem posar-hi fruits secs,
daus de pa integral fregit amb oli, julivert
picat,...

Amanida d’espàrrecs i xampinyons
vada
Ingredients:
Pasta

espàrrecs verds

xampinyons

tomata

Oli, sal i pebre

Preparació:
 Fem bullir la pasta en aigua amb oli i sal.
Un cop cuita, la colem i la deixem refredar.
 Netegem els xampinyons i els espàrrecs i els
tallem a trossets.
 Els posem en una paella amb oli d’oliva i els
saltegem fins que estiguin cuits, hi posem
sal i pebre si volem.
 Agafem una tomata, la netegem i la tallem
en tres trossos.

Complements possibles: hamburguesa vegana,
croquetes de ceps, albergínies farcides, hummus,
“guacamole”,...

 Barregem la pasta amb els espàrrecs i els
xampinyons i ho posem en un plat, i al
voltant hi posem la tomata, amanida amb
oli i sal.

Hummus de cigrons
vada
Ingredients:
400g de cigrons cuits

100 ml d’aigua

suc d’1 llimona

sal

40 g de llavors de sèsam o 2 cullerades de tahin (crema de sèsam
torrat )
Oli i pebre vermell per amanir

Preparació:
 Es posen tots els ingredients en un bol i es trituren amb la
batedora fins que quedi una textura lleugera i fina.
 Es posa en un bol i s’amaneix per sobre amb un raig d’oli
d’oliva i pebre vermell.

Acompanyament:
Bastonets de pa, tires de carrota,...

Albergínies farcides de xampinyons i mousse de pebrot escalivat
vada

Preparació:

Ingredients:
1 albergínia 10 xampinyons
Llet de soja

1 ceba

farina

sal, oli i pebre

 Mousse de pebrot escalivat: triturem el pebrot
escalivat amb una mica d’oli, sal i pebre
amanida variada

 Tallem les albergínies ben fines (uns 10 mm
de gruix), hi afegim una mica de sal i pebre i
les deixem reposar 10 minuts perquè treguin
l’aigua.
 Les fregim en una paella amb oli i les anem
deixant en un plat amb paper de cuina perquè
absorbeixi l’oli sobrant.
 En una cassola hi posem oli d’oliva i la ceba
tallada molt fina i la fem coure 5 minuts, tot
seguit hi tirem els xampinyons tallats ben
petits i ho deixem coure tot junt fins que no
quedi gens d’aigua.
 Hi posem la farina i la deixem coure,
remenant, durant 2 minuts.
 Hi afegim la llet de soja, sal i pebre i ho
deixem reduir fins que quedi una crema
espessa.
 Un cop feta aquesta crema, anem fent capes
d’albergínia i de crema de xampinyons
 Ho posem al plat amb la mousse, i a menjar!

Primers Plats

Harira, sopa de llegums

Preparació:
 En una cassola saltegem la ceba amb l’oli.

vada
Ingredients:
1 ceba gran

2 tiges d’api (amb fulles)
madures Oli i sal

 HI afegim l’api, el coriandre i el julivert
tallat petit; hi posem sal, les espècies i les
tomates ratllades.

2 tomates

1 cull. de puré de tomata 100 g llenties 150 g cigrons
(en remull des de la nit anterior) 1 ram de julivert 1 ram
gran de coriandre fresc
60 g fideus cabell d’àngel o arròs
Barreja d’espècies: pebre negre o de Jamaica, pebre vermell,
safrà,
cúrcuma, gingebre i canyella

 HI afegim les llenties, sal i pebre i 2 litres
d’aigua, i ho posem a coure fins que bulli.
Quan comenci a bullir hi posem els
cigrons.
 Ho fem coure a foc lent, tapat, fins que les
llegums siguin ben toves.
 Hi afegim el puré de tomata.
 Hi posem els fideus o l’arròs, ho deixeu
coure.
 Traiem les tiges d’api, servim i hi tirem
coriandre i julivert frescos picats per sobre.

Acompanyament:
Hortalisses amanides en diferents bols: carrota, enciam,
tomata, cogombre,... Dàtils crus.
Dàtils crus

Espaguetis a l’all
vada
Ingredients:
400 g d’espaguetis

800 ml d’aigua

3 dents d’all 1 “guindilla” ( bitxo )

7 branquetes de julivert
50 g d’oli d’oliva sal

Preparació:
 Piquem els alls i el bitxo sense les llavors.
 Posem l’oli en una cassola i sofregim l’all i el bitxo durant 3
minuts.
 Hi afegim 800 ml d’aigua amb mitja culleradeta de sal i ho
deixem coure durant 8 minuts.
 Hi posem els espaguetis i els deixem coure al gust.
 Mentrestant, piquem el julivert.
 Posem els espaguetis al plat i hi posem el julivert picat per
sobre, i si volem, com a decoració, hi posem també els trossets
de bitxo.

Acompanyament: amanida variada

amb hortalisses del temps i fruits secs
torrats a trossets (dàtils, ametlles, nous,
panses, avellanes,...)

Paella vegetal
vada
Ingredients: per 4 persones
2 dents d’all
2 o 3 tomates madures
2 carrotes
2 cebes mitjanes 1 albergínia 250 g pèsols espinacs
8 grapats d’arròs oli d’oliva sal i pebre 1 dau/1 cull.
de brou vegetal en pols bio en un 1l d’aigua o bé 1 l de
brou vegetal fet casa (amb carrota, ceba, col, api i porro)

Preparació:
 Tallem totes les verdures a quadrats petits.
 Posem la ceba i l’all en una paella gran ( que es
pugui posar al forn) amb oli i els fem sofregir
fins que estiguin una mica daurats.
 Hi posem la resta de verdures i les deixem coure
fins que quedin daurades.
 Hi posem sal i pebre i hi posem també l’arròs i
anem remenant perquè l’arròs agafi gust.
 Hi tirem el brou vegetal calent.
 Ho deixem coure uns 5 minuts i tot seguit ho
posem al forn ja calent.
 Ho deixem coure al forn durant 20 minuts.

Acompanyament:
Acompanyament:

Amanida variada del temps amb fruits secs (dàtils,
Arròs
ametlles, nous, panses,...)
Verdures saltejades. Carrota, carbassó,
Les verdures per la paella poden variar segons gustos i
ceba, xampinyons,...
estació de l’any

Pasta amb verdures i soja

 Bullim la pasta, la colem i la guardem.

vada

Ingredients:
Pasta

Preparació:

Soja texturitzada

pebrot

xampinyons

altres verdures que ens agradin pel sofregit
Ruca fresca

oli, sal i pebre

 Fem bullir la soja texturitzada en aigua
amb sal a foc lent durant 15 minuts per
hidratar-la, fins que quedi tova.
 En una pella saltegem la soja en oli fins
que quedi torrada.
 Hi afegim les verdures que ens agradin
tallades petites, amb sal i pebre i una mica
més d’oli, i ho deixem coure. Si hi vols
posar ceba, posa-la primer de tot.
 Si volem posar-hi tomata ratllada l’afegim
un cop les verdures estiguin cuites, i ho
deixem 5 minuts més.
 Afegim la pasta a les verdures, ho
remenem bé i apaguem el foc.
 Ho servim amb ruca fresc picada per sobre.

Acompanyament: amanida variada

“Risotto” de ceps
vada

Ingredients:

320 g arròs 2 alls 2 cebes 50 g ceps secs / 150
g de ceps frescos 100ml vi blanc oli, sal i pebre
picada d’all i julivert espàrrecs o daus de carrota
(opcional)
1 l de brou de hidratar els ceps / 1 l de brou vegetal
180 g formatge gruyère vegà

Preparació:
 Posar els ceps secs en 1 l d’aigua bullint i coure’ls
durant 2 min, apagar el foc i deixar reposar. O bé
prepara un l de brou de verdures variades.
 Picar els alls i les cebes i sofregir-los, un cop
daurats, afegir-hi els ceps hidratats (colats del
brou) o els ceps frescos. Coure uns minuts.
 Afegir l arròs i remenar-ho bé.
 Tirem el vi blanc, remenem i deixem que s’evapori.
 Comencem a tirar el brou de ceps o el brou vegetal i
anem remenant. El brou l’anem afegint a poc a
poc, remenant sense parar, fins que l’arròs sigui
cuit.
 A mitja cocció de l’arròs hi afegim el formatge
gruyère vegà, i seguim remenant sense parar.
 Quan faltin pocs minuts perquè l’arròs estigui
cuit, hi posem una picada abundant d’all i julivert
 Saltegem espàrrecs o daus de carrota i els posem
sobre el “risotto” ja al plat.
 Provem de ser creatives amb la presentació!

Acompanyament: Amanida variada

Curry Chow Mein
vada
Ingredients:
Chow mein noodles

Tofu

Oli de sèsam, sal

Verdures variades: pebrot, carrota, ceba, all, col, tomata,...
...

Ingredients i preparació de la salsa “Curry” casolana:
Llet de coco, aigua, sucre, cardamom, canyella, coriandre,
comí, cúrcuma, pebre vermell, fenigrec, chili, fonoll, gingebre,
suc de llimona.
Barrejar una quantitat semblant de cada espècie, excepte de
chili, que pica molt, i cal posar-ne poquet. Fer la salsa amb la
barreja d’espècies, una mica d’aigua, suc de llimona i llet de
coco.

Tofu
Salsa curry

Preparació:
 Bullim els “noodles” d’arròs 2-4 minuts. Els passem per
aigua freda, els escorrem, hi afegim oli de sèsam i ho
deixem reposar.
 Saltegem les verdures i el tofu tallats a tires fines amb
una mica d’oli en una paella.
 Hi afegim la salsa “curry”
 Posem els “noodles” a la paella, barregem bé i ho deixem
reposar una minuts abans de servir.

Acompanyament: Amanida variada

Segons Plats

Hamburguesa de civada
vada
Ingredients:
1 tassa de flocs

5 xampinyons

Espinacs

Espècies (opcional)

de civada

2 alls

Pa ratllat

Oli, sal i pebre

1 ceba

1 carrota

Brou vegetal

Preparació:
 Piquem les hortalisses i les sofregim al paella amb oli.
 Les posem en un bol i les barregem amb un got de flocs de
civada i un got de brou vegetal.
 Hi afegim sal i les espècies i ho deixem reposar uns 10 minuts.
 Hi posem una mica de pa ratllat i ho amassem amb les mans
fins aconseguir una massa compacta.
 Ens mullem les mans perquè no se’ns enganxi la massa i
donem forma a les hamburgueses ( podem utilitzar un motlle
si en tenim ).
 Les arrebossem amb pa ratllat.
 Fem coure les hamburgueses en una paella amb oli o al forn
durant 20 min.


Acompanyament:
Acompanyament:
Arròs
Arròs
Verduressaltejades.
saltejades.Carrota,
Carrota,carbassó,
carbassó,
Verdures
ceba,xampinyons,...
xampinyons,...
ceba,

Hamburguesa vegana amb “Guacamole”
Ingredients:
vada

Preparació de les hamburgueses:

Mitja col i flor pa ratllat espècies(al gust)
1 all 1 carrota Oli, sal i pebre 2 alvocats
½ llimona tomata madura cibulet panet

 Tallem mitja coliflor i pelem la carrota, i la fem bullir en
una cassola durant uns 7 minuts.
 Un cop cuites, les passem per una trituradora i hi afegim
les espècies.
 Posem les verdures triturades en un bol i hi anem afegint
pa ratllat, anant remenant fins que quedi una massa
prou compacta.
 Donem la forma a les hamburgueses i les fregim en oli
d’oliva.

Preparació del “guacamole”
Composició:
Untem el panet amb el “guacamole”, hi posem
unes fulles d’enciam, i hi posem
l’hamburguesa. Podem fregir unes rodanxes
de ceba i posar-la sobre l’hamburguesa.

 Pelem els alvocats i els aixafem en un plat amb una
forquilla.
 Tallem la tomata a daus petits i el cibulet a trossets
(opcional), i ho barregem bé amb els alvocats.
 Ho amanim amb el suc de mitja llimona, oli i sal, i pebre
(opcional). Ho barregem ben barrejat.

”Nuggets” vegans
vada
Ingredients:
4 carrotes

1 ceba 1 dent d’all
gust arròs cuit

1,5 tasses de farina de civada
llet de soja
Aigua

sal i pebre al

pa ratllat ecològic

oli de gira-sol

Preparació:
 Preparem arròs bullit, que quedi sense aigua,
sinó, el colem, i el deixem refredar.
 Ratllem les carrotes i tallem la ceba i l’all ben
petits.
 En una paella saltegem les verdures, un cop
cuites hi posem una tassa d’aigua amb sal i
pebre al gust, i ho deixem refredar.
 Barregem l’arròs amb les verdures, ben
barrejat i hi anem posant la farina de civada,
anant remenant fins que quedi una pasta
compacta.
 Fem la forma dels “nuggets”.
 Posem oli de gira-sol a la paella.
 Mullem els “nuggets” a la llet de soja i
després al pa ratllat, i els fregim uns
instants amb l’oli ben calent.

Acompanyament: Amanida variada amb hortalisses
del temps i fruits secs a trossets ( dàtils, panses,
avellanes, nous, ametlles,... )

Hamburguesa de moniato i cigrons
vada
Ingredients:
200 g cigrons cuits

200 g moniato cuit ½ ceba

1 dent d’all 40g farina integral Oli d’oliva Sal i pebre

Preparació:
 Si tenim cigrons de pot ja cuit els netegem
amb aigua abundant. Si els hem de coure,
han d’estar una nit en remull amb aigua i
es fan bullir en una olla fins que són
tendres.

 Posem els moniatos sencers al forn i els

Acompanyament: amanida variada

fem coure fins que estiguin tous.
 Pelem els moniatos i els posem en un bol,
hi afegim els cigrons, la ceba ratllada, l’all
a trossets, la sal i el pebre. Ho anem
aixafant i barrejant ben barrejat, si volem
que quedi fi ho passem per la batedora. HI
posem la farina integral perquè quedi més
compacte.
 Ho deixem reposar mitja hora a la nevera.
 Posem una paella al foc amb unes gotes
d’oli. Anem fent les formes de les
hamburgueses i les posem a coure a foc
lent, d’un costat i de l’altre.

Croquetes de ceps

Preparació:
 Tallem els ceps a daus petits i els fregim en oli d’oliva en
una cassola una mica fonda.

vada
Ingredients:
200 g farina
oli d’oliva

500 g ceps 1,5 l llet de soja
sal i pebre Nou moscada

farcellet d’herbes pa ratllat

2 cebes

 Quan estiguin daurats els retirem i els reservem.
 Al mateix oli hi fregim les cebes tallades ben petites i
deixem que es posin rosses i una mica transparents.
 Hi afegim la farina i remenem contínuament fins que
es torri, fins que agafi una mica de color, uns 15
minuts.
 En una olla hi posem 1 l de llet a escalfar amb el
farcellet d’herbes.
 Un cop calenta, anem afegint la llet a la farina
remenant contínuament perquè no s’enganxi, això és la
beixamel.
 Quan la beixamel estigui ben lligada hi afegim els ceps,
que haurem triturat prèviament, i seran com una pasta.
 Remenem sense parar a foc lent durant 20 minuts,
quan la massa es desenganxi de la cassola, està a punt.
 Posem la massa a una plata i la tapem i la deixem
reposar un dia a la nevera

 Per fer les croquetes, els donem forma amb la mà i una
cullera, les passem per llet de soja i per pa ratllat.

Acompanyament: pasta a l’all, amanida variada,...

 Les fregim en abundant oli d’oliva ben calent.

Els Postres

“Crèppes” de crema de xocolata i avellanes
Ingredients per les “crèppes”

vada

1,5 tasses de lllet de soja 3 cullerades sucre integral
1,5 tasses de farina integral
1 cullerada de llevat eco 1
cullerada d’oli d’oliva
1 plàtan crema de xocolata amb
avellanes

Preparació de les crèppes:
 Barregem tots els ingredients en un bol fins
que quedin ben integrats, si cal, fem servir
la batedora. És millor deixar reposar la
massa durant mitja hora.
 Posem una mica d’oli ben repartit per una
paella mitjana, i quan sigui calent, hi tirem
3 cullerades de la pasta i movem la paella
per repartir-la bé.
 Quan es comenci a daurar, la girem amb
una espàtula i deixem que es cogui per l’altre
costat.
 Un cop feta, la posem al plat i la cobrim de
crema de xocolata, la doblem i hi posem talls
de plàtan per sobre.
 Anem fent totes les “crèppes” fins que
s’acabi la massa.

Ingredients per la crema de xocolata i avellanes:
100 g d’avellanes crues pelades 60 g de xocolata sense llet
(85% cacau) 50 g de xocolata sense llet (55% cacau) 150
ml llet de soja 1 cullerada de cacau pur en pols

Preparació de la crema de xocolata i
avellanes:
 Batem les avellanes amb una batedora fins
que es converteixi en una mantega
d’avellanes
 Tallem les xocolates a trossets i les desfem
en un caçó a foc lent.
 En un altre pot, barregem la llet de soja i el
cacau en pols a foc lent.
 Ajuntem la mantega d’avellanes, les
xocolates desfetes i la llet de soja i ho passem
per la batedora fins que quedi una crema
fina.
 La fem servir per les “crèppes” i si ens en
queda, ho guardem a la nevera per un altre
berenar.

Croustade aux pommes
vada
Ingredients:
450 g pomes 125 g flocs de civada 40 g farina integral 55 g sucre
de canya moreno 55 g mantega de xarop d’auró
1 cullerada de canyella en pols 1 polsim de sal Maldon Xarop d’auró

Preparació:
 Pelem i tallem les pomes a daus.
 Barregem en un bol els flocs de civada, la farina, el sucre, la
canyella i la sal
 Desfem la mantega al bany Maria i l’afegim a la barreja i ho
barregem molt ben barrejat.
 En una plata del forn hi posem la poma ben estesa i per sobre el
xarop d’auró ( o bé mel o sucre moreno ).
 Hi posem la barreja d’ingredients secs que hem preparat per sobre,
que ho cobreixi tot.
 Ho posem al forn, ja calent, a 180ª durant 45-50 minuts, fins que
la poma quedi tova.

Acompanyament:
Gelat vegà de vainilla, canyella en
pols per sobre

Crema de cacau amb avellanes
vada
Ingredients:
100 g avellanes torrades sense pell
10 dàtils i/o sucre panela al
gust 2 cullerades petites de cacau pur en pols 1 got de llet
vegetal 2 cullerades d’oli de coco

Preparació:
 Posem els dàtils en remull en aigua calenta (fins a cobrirlos) durant 15/20 minuts.
 Si has de torrar les avellanes, ho fas posant-les 10 minuts
al forn ja calent.
 Envoltem les avellanes torrades en un drap i anem fregant
per treure’n la pell.
 Triturem les avellanes fins que quedi una pasta ben fina.
 En un bol, barregem tots els ingredients, els dàtils i/ o el
sucre, el cacau en pols, l’oli de coco, la pasta d’avellanes i
una mica de llet vegetal.
 Ho batem tot ben batut amb la batedora, fins aconseguir
una crema suau.

Acompanyament: aquesta crema es pot

fer servir per untar el pa, torrades, per farcit
de “crêppes”,...

Galetes de civada amb plàtan
Ingredients per les galetes:
vada

Ingredients per la xocolata:

2 plàtans

Cacau pur en pols

Flocs de civada ( a ull )

Llet de coco

Canyella en pols

Preparació:
 Posem els plàtans en un vol i els aixafem.
 Hi posem els flocs de civada i la canyella, i ho barregem ben
barrejat.
 Escalfem el forn a 180ª.
 Fem les galetes amb la massa i ho posem a la plata del forn,
on les courem durant 15 minuts.
 Preparem la xocolata: posem el cacau en pols i la llet de coco en
un bol i ho fem desfer al bany Maria.
 Quan les galetes estiguin cuites, les posem en un plat i hi
tirem xocolata desfeta per sobre.

Variants:
Podem afegir panses de Corint a la
barreja, o altres fruits secs picats
(ametlles, nous, avellanes,...)
Podem afegir coco ratllat a la barreja.

Galetes de vainilla

Preparació:

vada

 En un bol hi posem l’oli, el sucre, la mel i
l’essència de vainilla. Ho barregem bé fins
que quedi ben integrat.
 En un altre bol barregem la farina, amb el
llevat o el bicarbonat i el pessic de sal.
 Barregem les dos preparacions fins que
quedi una massa espessa, que puguis
modelar amb una cullera.
 Poses el forn a escalfar i prepares una plata
untant-la amb oli perquè les galetes no
s’enganxin.
 Amb ajuda d’una cullera, vas donant forma
a les galetes i les poses a la plata una mica
separades, perquè creixeran.
 Les cous durant 12 minuts a 180ª.

Ingredients:
150 g d’oli

100 g de sucre de canya integral

4 cullerades de mel

essència de vainilla

250 g de farina de blat biològica
½ cullerada de bicarbonat o llevat biològic
sal

un pessic de

Acompanyament: llet amb xocolata, crema de
cacao i avellanes

“Muffins” de plàtan
vada
Ingredients:
2 plàtans

70 ml llet de soja

½ cullereta bicarbonat
50 g de sucre “panela”

190 g farina

1 polsim de sal

½ cull. de llevat 40 g oli de gira-sol

canyella en pols ½ cull. vinagre de poma

Boletes de xocolata ( 90% cacau )

Preparació:
 Barregem bé la farina, la sal, la
canyella, el llevat i el bicarbonat en
un bol.
 Triturem els plàtans, el sucre i la llet
amb la batedora, fins que quedi una
barreja homogènia.
 Ho posem l bol de les farines i ho
barregem bé.
 Hi afegim el vinagre i ho barregem bé.
 Hi posem boletes de xocolata.
 Repartim la massa en 8 motlles per
“muffins” i ho posem 15 minuts a la
nevera. Encenem el forn perquè
s’escalfi.
 Posem els “muffins” al forn, 180ª amb
calor a dalt i a baix durant 20
minuts.

Acompanyament: llet vegetal, te,...

Pastissets de plàtan

Preparació:

vada

Ingredients:
150 g/ 1 tassa farina d’arròs
120 g/ 1 tassa farina de
civada
2 cullereta Llevat bio
½ cullereta Sal
1 cull. de canyella en pols
250 ml/ 1 tassa llet de soja
2 cullerades xarop d’atzavara o mel
2 cull. Extracte de vainilla

1 cull. Oli s’oliva

2 plàtans

 En un bol barregem tots els ingredients secs
(farina d’arròs, farina de civada, llevat, sal
i canyella)
 En un altre bol hi posem i barregem els
ingredients líquids (llet de soja, xarop
d’atzavara, extracte de vainilla i oli)
 Afegim els 2 plàtans a trossets als
ingredients líquids i ho batem amb la
batedora. Si ens agrada trobar trossets de
plàtan, no els batem, només els aixafem
amb una forquilla i els afegim a la barreja.
 Posem els ingredients secs a la barreja i ho
passem tot per la batedora.
 En una paella hi posem una got d’oli, quan
estigui calent, hi tirem ¼ de tassa de la
massa i la deixem coure uns 2 minuts per
cada costat. Ho girem quan les vores
estiguin daurades.
 Les servim amb xarop d’atzavara o mel per
sobre i fruites trossejades.

Acompanyament: kiwi i maduixes tallades a
làmines

“Pancakes” de maduixa amb melmelada de fruits vermells
Ingredients pels “pancakes”:

vada
4/5 maduixes netes

1 tassa de farina de blat
1 tassa de
llet de civada o de soja 1 cullerada d’oli d’oliva
1 cullerada
de llevat bio
Una mica de sal canyella en pols

Preparació dels “pancakes”:
 Posem la farina, el llevat, la sal i la
canyella en un bol i els barregem bé.
 HI afegim la tassa de llet vegetal, l’oli
d’oliva i les maduixes ben aixafades.
La textura ha de quedar cremosa i
espessa, ha de caure de la cullera
lentament.
 Posem un mica d’oli d’oliva a una
paella petita i l’escalfem.
 Quan ja estigui calenta, baixem el foc
al mínim i aboquem una mica de
massa al centre, que quedi gruixuda,
així quedaran més esponjosos.
 Quan la part de sota estigui daurada,
girem el “pancake” amb una espàtula i
el deixem coure per l’altre costat.
 Posem els “pancakes” al plat, hi tirem
la melmelada. I a menjar. NYAM

Ingredients per la melmelada de fruits vermells:
Maduixes, nabius, gerds i móres (o almenys 3 d’aquestes fruites)
a parts iguals

sucre “panela” ( uns 250 g per 1/5 kg de fruita)

-en època de cireres, es poden afegir també-

Preparació de la melmelada de fruits vermells :
 Netegem i triturem els fruit vermells.
 Els posem a coure amb el foc al mínim en una cassola de
base gruixuda amb el sucre.
 Anem remenant sovint amb una cullera de fusta perquè es
vagi coent tot per igual i no s’enganxi.
 Al cap de 30 minuts ja estarà a punt. La deixem refredar,
la posem als “pancakes” i si en queda, la guardem a la
nevera.


Pomes al forn

Preparació:

vada
Ingredients:
4 pomes

50 g sucre de canya

1 culleradeta canyella en pols

25 g nous pelades i a trossets
40 g panses picades
mantega
vegetal/ oli de coco

150 ml aigua calenta

1 cull

 Rentem i assequem bé les pomes, les
tallem per dalt i traiem el cor, deixant
un forat.
 Posem en un bol el sucre, la canyella,
les nous i les panses i ho barregem bé.
 Posem les pomes a una safata pel
forn, omplim el forat de les pomes
amb la barreja que hem preparat i hi
posem una petita porció de mantega
vegetal o oli de coco.
 Aboquem l’aigua calenta sobre la
safata del forn.
 Posem les pomes al forn, ja calent, i
les fem coure a 190ª durant 30-45
minuts, fins que les pomes estiguin
ben toves.
 Les posem als plats, les podem decorar
amb canyella i fulles de menta

Acompanyament: Torrades de pa integral amb
confitura de fruits vermells

“Brownie”
vada
Ingredients:
300 g farina 350 g sucre 1 culleradeta de llevat 1 culleradeta
de sal 30 g cacau en pols 250 ml d’aigua 200 g de xocolata
sense llet 200g margarina vegetal (sense oli de palma) o bé oli
de coco 50 g nous pelades

Preparació:
 Barregem bé tots els ingredients secs,
la farina, el sucre, el llevat, la sal i el
cacau, en un bol gran.
 Desfem la xocolata amb la
margarina, o en el cas que facis
servir oli de coco, la desfàs amb una
mica d’aigua, a foc lent.
 Quan sigui desfeta, hi afegim
l’aigua que falta i les nous.
 Anem posant la xocolata amb nous al
bol dels ingredients secs, remenant
fins que quedi una massa cremosa.
 Posem la massa al motlle i la posem
al forn, ja calent, durant 50 minuts
a 150ª.
 Un cop cuit el “brownie”, el deixem
refredar i a servir!

Acompanyament: confitura de gerds

Índex:
Presentació
Entrants:
1.
2.
3.
4.

Crema de Carbassa, Marta Lobato.
Amanida d’espàrrecs i tomata, Ayla Yter
Hummus de cigrons, Sergi Carrón
Albergínies farcides amb mousse de pebrot escalivat, Ferran Palomeras.

Primer plat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Harira, sopa de llegums, Boutaina Ryatt.
Espaguetis a l’all, Anna Cano.
Paella, Ariadna Cornejo.
Pasta amb verdures i soja, Marta Marcús.
“Risotto” de ceps, Cristina Contreras
“Curry Cow Mein”, Marina Albacete.

Segon plat:
1.
2.
3.
4.
5.

Hamburgueses de civada, Alira Borràs.
Hamburgueses de bròquil, Laura Palomo.
“Nuggets” vegans, Lucía Marín.
Hamburgueses de moniato i cigrons, Camila Castillo.
Croquetes de ceps, Carla Castilla

Postres:
1. “Crêpes” de crema de cacau, Marina Nadal.
2. “Croustade aux pomes”, Estel Rafart.
3. Crema de cacau i avellanes, Paula Cortés.

4. Galetes de civada i plàtan amb xocolata, Carla Sánchez.
5. Galetes de vainilla, Jeroni Sabater.
6. “Muffins” de plàtan, Aida Lagresa.
7. “Pancakes” de plàtan, Júlia Pous.
8. “Pancakes” de maduixa, Anna López.
9. Pomes al forn, Joana Clos.
10.“Brownie”, Laura Correa.

I per acabar ....
Aquest Recull de receptes no està pensat per convèncer a ningú d’adoptar una dieta vegana. És tan sols una mostra de tots els àpats
que podem arribar a preparar i menjar que no contenen productes d’origen animal, entenent que la ramaderia intensiva i industrial
causa destrosses a la nostra casa, la Terra i als éssers que hi habitem.
Si en mica en mica prenem consciència d’això, i disminuïm el consum de carn de les nostres dietes, i la que consumim prové de cultiu
ecològic respectuós amb els animals i amb el medi natural, podrem contribuir a un món més sa i equilibrat.

Foto de la portada: Joana Clos

