
Ingredients
 
· 2 tasses de fruita pelada i tallada (la fruita del temps i que estigui 
madura)
· 2 tasses de suc de poma eco (sense sucres afegits)
· 1 cullerada sopera (aprox.) de pell de taronja eco
· Endolçant al gust (melassa d'arròs)
· Un pessic de sal
· 3 cullerades de flocs d'agar - agar (mirar proporcions indicades 
en el paquet d'algues agar-agar)
· Coco ratllat
 

Preparació
 
· Escalfar el suc amb un pessic de sal, els flocs d'agar-agar i l'en-
dolçant al gust i bullir-ho a foc baix durant uns 8 minuts.
· Colocar la fruita al recipient que utilitzem pensant en combinar 
les fruites segons els colors.
· Abocar el líquid de gelatina amb la pell ratllada de taronja i el 
coco ratllat.
· Deixar refredar per que ens quedi la textura de geletina.

Gelatina 
de fruites



Gelatina 
de fruites

Ingredients
 
· 1 tassa de liquat vegetal (d'arròs o de civada)
· 2-3 cullerades de flocs de civada (fins)
· Fruita pelada i tallada a quarts (per exemple pàtan i maduixa, 
preferiblement de temporada, ecològica i ben madura)
· 1 dàtil (sense el pinyol)
· 1 pessic de sal
· Canyella molta (opcional)
 

Preparació
 
· Barrejar i batre els ingredients amb un mini-pimer o batedora. Si 
tenim temps, podem deixar els flocs uns 5 minuts en remull per 
que s'estovin. 

Batut 
energètic



Ingredients
 
· 2 tasses de fruita pelada i tallada (la fruita del temps i que estigui 
madura)
· 4 cullerades de pipes de girasol
· 4 cullerades de pipes de carbassa
· 4 cullerades de llavors de sèsam
· 1 cullerada de panses o nabius
· Coco ratllat (opcional)
· Arròs inflat (opcional)
· 3-4 cullerades de melassa d'arròs (endolçant natural)
 

Preparació
 
· Torrar lleugerament i,  per separat, les llavors en una paella (sense 
oli) - Compte de no torrar-les en excés o cremar-les, perderien les 
seves propietats! Les llavors que anem torrant les reservem exteses 
en un plat (evitant que "suin").
· Posar tots els ingredients a la paella i afegir progressivament les 
cullerades de melassa fins que tots els ingredients quedin agluti-
nats.
· Apaguem el foc i posem inmediatament la barreja a sobre de 
paper de forn (o d'estraça) i ho aplanem amb una espàtula o 
posant paper a sobre i fent presió i aplanant la barreja amb les 
mans.

Cruixent
de llavors


