
Tipus de plat: Plat complet estiuenc

Dificultat:
Temps total d’elaboració: 12 minuts

Funció de la recepta: Nutritiu i proteïc

Recepta per a: 2 persones

Preu per persona: 1,30€

Amanida de tomàquet i tofu

1. Bullir el tofu durant 8min amb aigua i deixar
refredar.

2. Rentar i pelar els tomàquets i les pastanagues.

3. Tallar a làmines el tofu.

4. Tallar a làmines el tomàquet i col·locar sobre del
tofu.

5. Ratllar les pastanagues i afegir-lo a la part central
del plat.

6. En un molinet o picadora, tritura la cúrcuma, el
pebre, la sal i el sèsam.

7. Afegir a la picada el suc de la llimona i el vinagre
de poma i barrejar fins aconseguir una salsa
homogènia.

8. Amanir amb la vinagreta i ja està llest per menjar!

1 paquet de tofu al natural o a les fines herbes

2 tomàquets ben madurs

2 pastanagues

4 cullerades soperes de vinagre de poma

suc de 1/2 llimona

2 culleradetes de postres de llavors de sèsam

1 culleradeta de postres de sal de l'Himàlaia

1/2 culleradeta de pebre acabat de moldre

1 culleradeta de postres de cúrcuma

El tofu és l'elecció ideal per prendre proteïna vegetal ja
que és un mató fet de llet de soja, el llegum proteica per
excel·lència.

La pastanaga i el tomàquet són excel·lents antioxidants,
pel seu contingut en betacarotens que ens ajuden a
retardar l'envelliment tot i la major exposició al sol de
l'estiu.

AL·LERGÒGENS: SÈSAM SOJA

Proteïnes 35 g.

Hidrats 60 g.

Greixos 8 g.

Energia 452 kcal
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