
Tipus de plat: Paté vegetal

Dificultat:
Temps total d’elaboració: 1h 15 minuts

Funció de la recepta: alternativa d’embotits

Recepta per a: 2 persones

Preu per persona: 1,30€

Paté d’azukis

1. Escorreu els llegums de l’aigua on han estat en
remull tota la nit i poseu-los en una olla coberts
d’aigua nova amb l’alga kombu remullada.

2. Poseu a coure els azukis fins que quedin tous
(això és aproximadament 1 hora en una olla
normal o 30minuts a una olla a pressió).

3. Saltegeu la ceba tallada ben petita.

4. Afegiu-hi la pastanaga ratllada.

5. Abaixeu el foc i tapeu la cassola i deixeu que vagi
fent durant uns 15 minuts.

6. Barregeu els azukis amb les verdures, el miso, el
tahin, i piqueu-ho tot junt per fer-ne un puré.

7. Conserveu-lo en un pot de vidre que tanqui
hermèticament.

1 tassa d’azukis, remullats tota la nit en 3 tasses

d’aigua.

1 tira d’alga kombu.

2 cebes.

3 pastanagues.

oli d’oliva verge extra.

1 cullerada sopera de tahin blanc

1 cullerada sopera de miso

- Els azukis són un llegum amb propietats terapèutiques pel
ronyó.
- Els patés vegetals són una excel·lent opció com a substitut de
l’embotit, per esmorzars i berenars o també per preparar
aperitius.

Proteïnes 3,43 g.

Hidrats 9,24 g.

Greixos 17,60 g.

Energia 194 kcal

CARACTERÍSTIQUES

VALOR NUTRICIONAL

INGREDIENTS

ELABORACIÓ

PROPIETATS

AL·LERGÒGENS

Tipus de plat: Paté vegetal

Dificultat:
Temps total d’elaboració: 1h 15 minuts

Funció de la recepta: alternativa d’embotits

Recepta per a: 2 persones

Preu per persona: 1,30€

Paté d’azukis

1. Escorreu els llegums de l’aigua on han estat en
remull tota la nit i poseu-los en una olla coberts
d’aigua nova amb l’alga kombu remullada.

2. Poseu a coure els azukis fins que quedin tous
(això és aproximadament 1 hora en una olla
normal o 30minuts a una olla a pressió).

3. Saltegeu la ceba tallada ben petita.

4. Afegiu-hi la pastanaga ratllada.

5. Abaixeu el foc i tapeu la cassola i deixeu que vagi
fent durant uns 15 minuts.

6. Barregeu els azukis amb les verdures, el miso, el
tahin, i piqueu-ho tot junt per fer-ne un puré.

7. Conserveu-lo en un pot de vidre que tanqui
hermèticament.

1 tassa d’azukis, remullats tota la nit en 3 tasses

d’aigua.

1 tira d’alga kombu.

2 cebes.

3 pastanagues.

oli d’oliva verge extra.

1 cullerada sopera de tahin blanc

1 cullerada sopera de miso

- Els azukis són un llegum amb propietats terapèutiques pel
ronyó.
- Els patés vegetals són una excel·lent opció com a substitut de
l’embotit, per esmorzars i berenars o també per preparar
aperitius.

Proteïnes 3,43 g.

Hidrats 9,24 g.

Greixos 17,60 g.

Energia 194 kcal

CARACTERÍSTIQUES

VALOR NUTRICIONAL

INGREDIENTS

ELABORACIÓ

PROPIETATS

AL·LERGÒGENS

Tipus de plat: Paté vegetal

Dificultat:
Temps total d’elaboració: 1h 15 minuts

Funció de la recepta: alternativa d’embotits

Recepta per a: 2 persones

Preu per persona: 1,30€

Paté d’azukis

1. Escorreu els llegums de l’aigua on han estat en
remull tota la nit i poseu-los en una olla coberts
d’aigua nova amb l’alga kombu remullada.

2. Poseu a coure els azukis fins que quedin tous
(això és aproximadament 1 hora en una olla
normal o 30minuts a una olla a pressió).

3. Saltegeu la ceba tallada ben petita.

4. Afegiu-hi la pastanaga ratllada.

5. Abaixeu el foc i tapeu la cassola i deixeu que vagi
fent durant uns 15 minuts.

6. Barregeu els azukis amb les verdures, el miso, el
tahin, i piqueu-ho tot junt per fer-ne un puré.

7. Conserveu-lo en un pot de vidre que tanqui
hermèticament.

1 tassa d’azukis, remullats tota la nit en 3 tasses

d’aigua.

1 tira d’alga kombu.

2 cebes.

3 pastanagues.

oli d’oliva verge extra.

1 cullerada sopera de tahin blanc

1 cullerada sopera de miso

- Els azukis són un llegum amb propietats terapèutiques pel
ronyó.
- Els patés vegetals són una excel·lent opció com a substitut de
l’embotit, per esmorzars i berenars o també per preparar
aperitius.

Proteïnes 3,43 g.

Hidrats 9,24 g.

Greixos 17,60 g.

Energia 194 kcal

CARACTERÍSTIQUES

VALOR NUTRICIONAL

INGREDIENTS

ELABORACIÓ

PROPIETATS

AL·LERGÒGENS


