
Tipus de plat: Sopar lleuger

Dificultat:
Temps total d’elaboració: 40 min.

Funció de la recepta: Mineralitzar i prevenir
anèmies

Recepta per a: 2 persones

Preu per persona: 1,30€

Mongeta tendre i arròs basmati

1. Netejar les mongetes amb aigua i treure els brins amb
un ganivet.

2. Netejar les pastanagues (no cal pelar si són
ecològiques)

3. Tallar les mongetes i les pastanagues a trossos.

4. Posar el llegum i la verdura en una olla i cobrir d'aigua
amb una mica de sal.

5. Per al brou posar verdures netes en una olla amb
aigua que les cobreixi i dos dits mes;

- Deixar bullir 40minuts fins que l'aigua quedi
infusionada de verdures.

- Netejar l'arròs amb aigua freda fins que l'aigua
surti neta de midó.

- Posar el brou fred en una olla amb l'arròs. Foc
alt fins que arrenqui el bull

- Quan bulli, baixar el foc a la meitat i deixar
20min semitapat.

- Molt important no remenar-ho ni aixecar la
tapa perquè refredem la temperatira de l'olla.

- Cal anar vigilant que vagi sortint vapor pel
forat sense tapar que hem deixat, sempre que
vagi sortint vapor, queda líquid, així que no es
va a enganxar.

- Un cop ha passat el temps l'arròs hi haurà
begut tot el brou i no caldrà colar-ho i estarà
cuit.

Mongetes verdes
3 pastanagues
Sal
Aigua bona
375 ml. Brou de verdures
250 g. Arròs basmati
Petit rajolí d’oli d’oliva

A vegades no ens ve de gust sopar molt, però sabem que cal
donar-li al cos els aliments que li proporcionaran energia per
poder funcionar tota la nit. Doncs el 60% de la energia que
gasta el cos, és només per mantenir-se viu.

Com vam preparar un plat lleuger i fàcil que porti els 3 nutrients
bàsics: proteïna, carbohidrats i les vitamines i els minerals de la
verdura? Aquesta recepta us pot ajudar, ja que la mongeta
verda és un llegum de temporada, combinada amb la pastanaga
plena d'antioxidants amb el seu beta carotè i un arròs que ens
aportés l'energia necessària cuit en un mineralitzant brou de
verdures.

No presenta

Proteïnes 7 g.

Hidrats 35 g.

Greixos 5 g.

Energia 220 kcal
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