
 
 

 
                                                            

                             VICHYSSOICE DE PORRO I POMA   ATLAH                      

Ingredients:  

 4 pomes golden  
 3 porros  
 Un generós raig d’oli 
 ½ litre de llet desnatada 
 ½ litre d’aigua 
 Sal i llimona 

Elaboració:  

1. Pelar les pomes, treure el cor i tallar-les a daus (untar amb llimona perquè no s’oxidin). 
Reservar-ne uns retalls per decorar. 

2. Netejar els porros i tallar-los a rodanxes 
3. Posar un raig d’oli en una olla i sofregir-hi lleugerament les pomes i els porros. Salar. 
4. Abocar la llet i l’aigua i tapar, deixant bullir a foc mitjà. Al cap de 20 minuts, quan ja 

sigui cuit, passar-ho per el túrmix i després per el xino (si es vol que quedi una crema 
fina). 

5. Servir quan s’hagi refredat i decorar la crema amb uns retalls petits de poma. 

 

   CINTES D’ESPINACS AMB SALSA DE PORROS i RICOTTA.                  

Ingredients:  

 325g de cintes d’espinacs o altres tipus pasta 
 2 porros (si son molt prims 4)  
 150g de ricotta 
 30g de mantega o 25g d’oli d’oliva 
 parmesà 
 pebre 

Elaboració:  

1. Tallar els porros a rodanxes molt primes (només la part blanca). Coure en una paella 
amb la mantega (o oli d’oliva) fins que siguin tous. Triturar-los i abocar a la mateixa 
paella. 

2. Paral·lelament coure la pasta en abundant aigua salada. Abans d’escórrer guarda  una 
mica d’aigua de cocció que servirà  si la salsa no és suficientment líquida.  

3. En un bol, barrejar la ricotta amb 3 cullerades d’aigua de la cocció.  
4. Afegir la pasta a la paella on hi ha els porros, juntament amb la ricotta barrejada i 

remenar un minut a foc molt baix. Si resulta molt enganxosa, afegir una cullerada o 
dues d’aigua de cocció. 

5. Emplatar i condimentar amb parmesà ratllat i una mica de pebre. 



 
 

 
                                                            

                ARRÒS AMB CEPS, PORRO i ALBERGÍNIA    ssssss                         

Ingredients:  

 325g d’arròs 
 200g de ceps 
 12 tomàquets xerri  
 1 gra d’all 
 1 cullerada de salsa de tomàquet 
 ½ porro 
 Sal , pebre i oli d’oliva al gust 

Elaboració:  

1. Tallar els ceps a llenques, el porro a rodanxes, l’albergínia a daus i els tomàquet 
per la meitat. 

2. Fregir amb una mica d’oli el porro i l’all, unir-hi l’albergínia i fregir 2-3 minuts. 
Afegir els ceps i més tard els tomàquets, fins que el porro estiguis més o menys 
“potxat” i l’albergínia cuita. Després afegir la cullerada de salsa de tomàquet i 
tenir-ho al foc 2 minuts. 

3. Paral·lelament , s’ha d’haver bullit l’arròs en abundant aigua salada. Coure i 
escórrer. 

4. Barrejar tots els ingredients i salpebrar a gust del consumidor. 

 

.                   RAP a la PAPILLOTA AMB LLIT DE PORROS.... .                                 

Ingredients:  

 400g de cua de rap o panga 
 4 porros mitjans 
 2 cebes mitjanes  
 2 pastanagues mitjanes 
 Sal, pebre i oli d’oliva verge extra 

Elaboració:  

1. Netejar, pelar i tallar el porro, la pastanaga i la ceba a juliana. 
2. Pre escalfar el forn a 180ºC. 
3. Treure la pell i les espines del rap. Tallar a talls de 2 cm de gruix. 
4. En una safata dipositar el llit de porro, pastanaga i ceba. Afegir els talls de rap a 

sobre i condimentar amb oli d’oliva , sal i pebre. 
5. Coure durant 25 minuts i servir calent. 



 
 

 
                                                            

                                SORBET DE XIRIMOIES                             . 

Ingredients:  

 1 kg de xirimoies pelades i sense llavors  
 ½ tassa de suc de llimona 
 ½ tassa de sucre 

Elaboració:  

1. Mesclar al túrmix tots els ingredients i congelar durant 3 hores. Abans de servir, 
deixar a temperatura ambient durant 5 minuts 

 

       BATUT DE XIRIMOIES  / BAVARESA DE XIRIMOIES  /     
BATUT RECUPERADOR DE XIRIMOIA PER ESPORTISTES...                       

Ingredients:  

 2 xirimoies (pelades i sense llavors) 
 Llet desnatada (la dosi dependrà de si el volem més espès o més líquid)7 
 Canyella en pols o xarop de caramel (opció 1) 
 3 fulles de gelatina (opció 2) 
 3 clares d’ou (opció 3)  

 

Elaboració 1. (batut):  

1. Mesclar al túrmix tots els ingredients i decorar amb canyella o xarop de 
canyella. 

Elaboració2 (bavaresa):  

1. Mesclar al túrmix tots els ingredients (xirimoies i llet) 
2. Hidratar les 3 fulles de gelatina amb una mica d’aigua calenta. Escórrer 
3. Mesclar la gelatina amb la barreja i reservar a la nevera perquè qualli. 

Elaboració 3 (batut recuperador):  

1. Mesclar al túrmix tots els ingredients (xirimoies i llet). 
2. Muntar les 3 clares a punt de neu amb una mica de sucre 
3. Lligar les clares amb la barreja de xirimoia i llet. Deixar refredar. 



 
 

 
                                                            

.                                  APUNTS NUTRICIONALS:                       .  

En ple hivern i després de les festes de Nadal,  les fruites i les 
verdures constitueixen un excel·lent mètode de desintoxicació del cos després 
d’aquests excessos normals d’aquestes dates. 

Aquest gener és una bona temporada per els canonges, porros, bledes, endívies, 
carxofes i el fonoll. Trobarem també boníssimes taronges, pomelos, llimona i 
mandarines (últimes de la temporada) i les xirimoies estaran en un excel·lent punt, 
sense oblidar les peres d’aigua 

 

Els porros,  pertanyen al gènere Allium, del qual també formen part l’all i la ceba,  
però de sabor més suau i delicat. És un bulb que està format majoritàriament en pes 
per aigua, raó per la qual aporta poques calories, però atipa bastant perquè és molt 
ric en fibra. 

A més de la riquesa en vitamina B, l’àcid fòlic n’és la més abundant (en el cas 
d’embarassades resulta especialment apropiat ja que intervé en la producció 
d’anticossos del nostre sistema immunitari)   seguida de la vitamina C (en té la 
mateixa quantitat que la mandarina. Però hem d’anar en compte de no coure’l en 
excés, perquè passats els 20 minuts de cocció la quantitat de vitamina C es redueix a la 
meitat). 

Els minerals que conté són el potassi i el magnesi i pobre en sodi, per tant és bastant 
diürètic. El potassi és un mineral necessari per transmetre i generar l’impuls nerviós i 
per a l’activitat muscular normal; aquest fet el fa especialment interessant per a les 
persones esportistes. D’altra banda, el magnesi es relaciona amb el bon funcionament 
intestinal, nerviós i muscular; també forma part dels ossos i les dents, millora la 
immunitat i té un lleuger efecte laxant. 

 

La fruita polièdrica de l’hivern... la xirimoia!:  El seu sabor dolç 
té molts matisos, dolç amb un punt àcid que recorda a la pinya, al plàtan i a la pera. 
Per evitar que es passi una vegada comprada cal escollir-les verdes (ja que no li agrada 
el fred) i deixar que maduri a temperatura ambient.  

El major component de la xirimoia és l’aigua, encara que també es rica en fibra. Conté 
una gran quantitat de potassi i vitamina C (essencial per a la formació de col·lagen, 
ossos, glòbuls vermells i amb un potent efecte antioxidant.) Aporta gran quantitat de 
sucre per tant els diabètics l’hauran de consumir en moderació i en petites quantitats.  


