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Propostes de plats elaborada per l'equip de Vatua l'Olla

Us recomanem improvisar amb els ingredients si no els teniu a mà...Imaginació al 

poder...recordeu que les verdures de temporada ens alimenten millor!

Anirem  publicant les receptes al nostre blog i al nostre twitter

@LVatua

www.vatualolla.cat

Sopa de pollastre amb 

pistons

Trinxat de verdures del caldo 

amb oli d''alls fregits i 

mongetes del ganxet

Col i col llombarda al wok 
amb allioli de poma i 
dauets de tempeh de 
cigrons

Crema de carbassa i 
parmesà

Pit de pollastre a la 
planxa amb mostassa 

Nit de bikinis casolans,

amb ruca i xampinyons, 

amb tomaquets secs i 

formatge fos, amb pernil 

salat i formatge tou de 
cabra ....

Wok de verdures d'hivern 
amb tires de truita 
d'escarola, porros i bolets

Crema de verdures amb 
tahina i pipes de carbassa

Peix blau a la planxa o al 
forn

Cigrons amb bledes i 
allioli suau (amb all negre 
per exemple), tot gratinat 
al forn

Carxofes bullides amb 
vinagreta

Pollastre a la planxa

Nit de pizzes casolanes 
amb formatge del bo

www.maselgaret.cat

Xatonada d'escarola amb 
verat, bacallà i anxoves i 
pa torrat

Cus-cus de coliflor 
ratllada saltada amb 
verdures

Pollastre al forn o a la 

Crema de carbassa i 
llenties vermelles

Peix al forn amb verdures

Sopa de pollastre i 
pistons

Truita de bolets, alls 
tendres i formatge

Nit d'hamburgueses 
casolanes de pollastre 
ecològic

www.ecopollastre.cat

www.debosc.cat

Crema de bròquil, 
carbassa  i porros

Saltat de mill i carn 
picada amb llavors

Coliflor saltejada amb alls 
tendres i pipes de 
carbassa torrades

Seitons arrebossat

Crema de fonoll i porros

Bunyols casolans de 
bacallà 

Patata i bledes

Pollastre macerat al forn

Nit de coques de recapte 
amb sardines

Bledes saltades amb all i 
amb les seves penques 
arrebossades

Hamburguesa de poltre 
del Pirineu

NIT DE FESTA I DE 

CUINAR EN 

FAMILIA


