
Tipus de plat: Acompanyament

Dificultat:
Temps total d’elaboració: 15 minuts

Funció de la recepta: Cuina d’aprofitament

Recepta per a: 1 persona

Preu per persona: 1,30€

Tronc de brocolí arrebossat

1. Tallar a tires fines el tronc fins a tenir-lo tot
laminat en rodones.

2. Posar una mica d’aigua freda barrejada amb
farina fins a obtenir-ne una pasta.

3. Passar les làmines de brocolí amb la pasta de
farina.

4. Un cop cobertes, posar una paella amb un dit
d’oli a escalfar.

5. Quan l’oli és ben calent s’hi pot fregir les làmines
de brocolí arrebossades.

6. Deixar reposar en un paper absorbent.

7. Servir amb sal o espècies al gust.

1 tronc de brocolí
Farina per arrebossar
Aigua
Sal
espècies al gust - El tronc del brocolí un cop se n’ha tret la flor es pot aprofitar.

- El tronc és la part de la verdura que conté més calci.

Proteïnes 5 g.

Hidrats 15 g.

Greixos 23 g.

Energia 287 kcal
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