
Esmorzar saludable curs 21-22

PROPOSTES OCTUBRE 2021

Aquest mes d’octubre us proposem
quatre receptes d’esmorzar saludable
fetes amb pa integral!

1. Entrepà vegetal clàssic

Ingredients

● hummus
● espinacs
● fulles d’alfàbrega fresca
● albergínia al forn
● pa integral
● oli d’oliva verge extra

Preparació

1. Preescalfeu el forn a 180 ºC.
2. Talleu les albergínies a rodanxes, col·loqueu-les en una safata de forn i

amaniu-les amb oli d’oliva i sal. Cuineu-les fins que estiguin tendres, uns
10-15 minuts aproximadament. Reserveu-les.

3. Unteu el pa amb hummus.
4. Poseu-hi per sobre una capa d’espinacs i cobriu-los amb les albergínies

rostides.
5. Finalment decoreu-ho amb alfàbrega i un rajolí d’oli d’oliva. A punt!

Extret de: https://etselquemenges.cat

https://etselquemenges.cat
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2. Entrepà de gall d’indi, enciam i tomàquet

Ingredients

● embotit de gall d’indi tallat fi
● 2 rodanxes de tomàquet
● enciam o similar (canonges, rúcula, espinacs)
● 1 cullerada de vinagre
● pa integral
● oli d’oliva verge extra
● opcional: rodanxes ceba

Preparació

1. Macereu el tomàquet tallat a rodanxes amb el vinagre, 2 o 3 minuts.
2. Amaniu el pa amb un rajolí d'oli.
3. Afegiu damunt una de les llesques una capa d’enciam, després el gall

d’indi, les rodanxes de tomàquet i una última capa d’enciam. Ja podeu
tancar l’entrepà. Opcionalment hi podeu posar unes rodanxes de ceba.
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3. Entrepà de formatge de cabra i xerris

Ingredients

● 200 g de tomàquets xerri
● 2 talls de formatge rulo de cabra
● 2 grans d’all
● ½ culleradeta de cafè de farigola
● ½ culleradeta de romaní
● ½ culleradeta d’orenga
● ½ culleradeta d’alfàbrega
● Pebre negre mòlt
● 1 cullerada d’oli d’oliva verge extra
● pa integral

Preparació

1. Talleu els tomàquets per la meitat i poseu-los en una safata de forn amb
l’oli, l’all laminat i totes les herbes. Barregeu-ho bé i poseu-ho al forn
preescalfat a 220ºC durant 10 minuts.

2. Obriu el pa per la meitat i col·loqueu les rodanxes del rulo de cabra en
una de les meitats. Fiqueu-la al forn durant l’estona suficient perquè es
desfaci el formatge.

3. Traieu-ho tot del forn. Repartiu els tomàquets escalivats damunt el
formatge fos. Amaniu la llesca que tanca l’entrepà amb l’oli, les herbes i
l’all que han quedat a la safata d’escalivar els tomàquets.

4. Una altra opció per fer els tomàquets és utilitzar el microones. Caldria
posar-los uns 7 minuts a màxima potència.
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4. Entrepà d’alvocat i salmó

Ingredients

● 100 g de salmó fumat
● 1/2 alvocat madur
● oli d’oliva verge extra
● pa integral

Preparació

1. Amaniu amb oli el pa integral.
2. Sobre la meitat inferior unteu-hi l’alvocat un cop fet a trossos.
3. Afegiu-hi el salmó.
4. Tapeu l’entrepà amb la meitat superior.

Bon ���fit!!


