
Tipus de plat: Piscolabis energètic

Dificultat:
Temps total d’elaboració: 1H.

Funció de la recepta: Autosuficiència

Recepta per a: 4 persones

Preu per persona: 2,40€

Boles de dàtil

1.Preescalfem el forn a 180º

2.Posem aigua a bullir en una cassola petita.

3. Quan estigui bullint hi afegim els dàtils i el bicarbonat.

4. En un bol batem el sucre amb l'oli, la canyella, el
gingebre i un ou.

5. Un cop està homogeni afegim un altre ou i seguim
batent.

6. Quan tinguem textura cremosa, afegim la farina
passada per un colador fi.

7. Retirem els dàtils i triturem amb la seva aigua.

8. Afegim els dàtils triturats a la barreja.

9. Batem tot junt i quan estigui ben barrejat ho aboquem
en motlles de pastissets untats d'oli i amb paper vegetal.

10. Enfornar durant 30 o 40minuts fins que al punxar surti
l'escuradents sec.

11. pots afegir coco ratllat per sobre i ja està a punt per
prendre.

Dàtil medjoul 25-30ud.
Culleradeta de bicarbonat en pols
125g. Oli d’oliva Verge Extra
½ vas d’aigua
½ cullerada de gingebre
Una cullerada de canyella
2 ous
250g. Farina de civada

Els dàtils són energètics per seva fructosa natural. Ens
ofereixen energia ràpidament.

A més aquesta recepta, en portar una mica de farina també
ofereix carbohidrats de absorció lenta per tenir energia durant
mes llarga durada.

El bicarbonat i el gingebre ho fan molt digestiu, ideal per
prendre-ho mentre fas activitat física.

*Conté fructosa: no ate per a intolerants a la fructosa

Proteïnes 11,17 g.

Hidrats 93,1 g.

Greixos 37,87 g.

Energia

*Valors per
pers.

779 kcal
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