
Tipus de plat: Aperitiu o piscolabis

Dificultat:
Temps total d’elaboració: 15 minuts

Funció de la recepta:
substitutiu de formatge per untar

Recepta per a: 10 racions

Preu per persona: 1,30€

Formatge vegà per untar

1. Picar els anacards fins a aconseguir una farina.

2. Anar afegint la resta d’ingredients.

3. Fer un puré amb tots els ingredients.

4. Afegir l’oli d’oliva fins a conseguir la consistència
desitjada.

200gr anacards
4 cebes tendres picades
2 cullerades soperes de pols de Moringa
1 culleradeta de postre de sal
el suc d’una lima
1 culleradeta de postre de rave rallat
Oli d’oliva

• La Moringa és una herba que constitueix un dels aliments més
complets que existeixen. Conté vitamina C, A, potassi, proteïnes,
ferro, fòsfor i altres propietats.
• Si la consumim habitualment tindrem l’aport de vitamines ideal
pel nostre organisme.
• És molt antioxidant i conté bioflavonoides que eviten l’efecte dels
radicals lliures de l’organisme i retrassant l’envelliment.
• Conté molts minerals com el calci, crom, coure, ferro, magnesi,
molibdè, seleni i zinc, entre d’altres.
• De l’arbre de la Moringa, original de la India, se n’aprofita tot pel
consum: les arrels, els fruits (baies), les flors…
• Es pot trobar en pols o a granel. Si està sencera és millor
consumir-la cuinada.

Proteïnes 41 g.

Hidrats 121 g.

Greixos 101 g.

Energia 1500 kcal
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