
Tipus de plat: Paté vegetal

Dificultat:
Temps total d’elaboració: 10 min.

Funció de la recepta:
Substitutiu dels embotits i formatges

Recepta per a: 1 persona

Preu per persona: 1,70€

Paté vegetal

1. Rentar, pelar i mesurar els grams de tots els
ingredients.

2. Posar-ho tot junt en un vas de batedora i triturar
junt fins a obtenir una pasta.

3. Afegir aigua si es vol una mica més cremós.

50gr. d’ametlla

100gr. pebrot piquillo

50ml oli

1/2 cullerada de postre de pebre vermell (no

picant)

20gr. d’olives verdes sense pinyol

2 tomàquets secs

• És molt fàcil de fer i té un gust boníssim.
• Excel·lent opció per canapès o entrepans com a substitutiu
saludable als foies, formatges o embotits.

Proteïnes 17 g.

Hidrats 25 g.

Greixos 99 g.

Energia 1050 kcal
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