BIOLORD
RECEPTARI
D’ALBA NIUBO

SUC

VERD
És important introduir vegetals al matí. D’aquesta manera, el
nostre cos absorbeix totes les seves propietats ja que encara
no ha ingerit res. A part, és una manera de quedar-nos saciats
durant més temps a causa de les fibres de les fulles verdes.

- 1 GRAPAT D’ESPINACS
- 1 POMA
- 1 + 1/2 VAS DE SUC DE TARONJA (NATURAL)
AIGUA O AIGUA DE COCO
- 1 DENT DE GINGEBRE (SENSE PELL)
- SUC DE 1/2 LLIMONA

Ho netegem tot amb aigua i ho tallem tot a trossos (cal treure
el cor de la poma i la pell de la llimona). Ho posem en un vas
triturador o robot de cuina i ho triturem.

Smoothie
BOWL

Hem de saber que a l’hora d’esmorzar és important d’ingerir
proteïnes i carbohidrats i també hem de saber que han de ser
de qualitat, és a dir, eliminar processats i refinats. Per tant, un
smoothie bowl serà una gran solució a l’hora de fer un esmorzar
complet perquè tindrem tots els nutrients de les fruites i verdures
i els carbohidrats fibrosos. A més, de la granola que afegirem a
sobre, n’obtindrem la proteïna vegetal i els carbohidrats.

- 1/2 POMA
- 1/2 TARONJA
- 1/2 ALVOCAT
- 1/2 PLÀTAN
- 1 GRAPADET D’ESPINACS
- 1/2 GOT DE LLET VEGETAL

Prèviament congelarem les fruites (tal com hem explicat al taller)
i així, a l’hora de fer-nos l’smoothie bowl, només caldrà posar-ho
dins el vas triturador junt amb la llet vegetal. Ho servirem amb
la granola per sobre.

Granola

DE POMA
Posem tots els ingredients en un bol i els barregem bé. Una
vegada tenim la barreja feta, ho posem al forn durant 30-40
minuts a 180°. És important que cada 10 minuts moguem la
granola perquè no se’ns cremi la part superior. I una vegada la
veiem torradeta la traiem. La deixem refredar del tot abans de
consumir-la.

- 1 TASSA DE CIVADA
- 1 TASSA DE LLAVORS DE LLI
- 1⁄2 TASSA DE COMPOTA DE POMA
- 1 GRAPAT D’ANACARDS A TROSSOS
- 1 GRAPAT D’AMETLLES A TROSSOS
- 1 GRAPAT D’AVELLANES A TROSSOS
- 1⁄2 CULLERADETA DE CANYELLA
- 4 CULLERADES DE MEL
- UN PESSIC DE SAL

Energy balls

APPLE PIE
Posem tots els ingredients al robot de cuina (els dàtils
sense pinyol) i ho triturem uns 10 segons a velocitat 4-8
progressivament. Volem obtenir una textura bastant suau però
prou consistent per fer boles. Seguidament en fem unes boles
de 12 grams. Una vegada fetes es poden guardar en un tupper
durant 5 dies i fins i tot congelar.

- 1 POMA (AMB PELL INCLOSA)
- 5 DÀTILS (MEDJOUL, QUE SON MÉS TENDRES)
- 1 GRAPAT D’AMETLLES
- 1 GRAPAT DE LLAVORS DE CÀNEM
- 1 GRAPAT DE NOUS
- 1⁄2 CULLERADETA DE CANYELLA
- 1⁄4 CULLERADETA DE NOU MOSCADA
- 1 GRAPAT DE XIPS DE COCO

Buddah

BOWL
Els buddah bowls són “plats combinats” molt equilibrats i que
t’aporten tot el que necessites.
Amb aquest plat tenim un menjar complet i equilibrat: proteïna
vegetal de la quinoa i els fruits secs, carbohidrats del moniato
i la barreja d’enciams i tots els nutrients de la fruita, també
obtindrem els greixos naturals de l’oli d’oliva.

- 1 TASSETA DE QUINOA BULLIDA
- 1 GRAPAT DE BARREJA D’ENCIAMS
- 1 MONIATO (TALLAT A DAUS I FET AL FORN
AMB OLI DURANT 20-30 MINUTS A 180º)
- 1⁄2 MAGRANA PELADA
- 1 MIX DE FRUITS SECS TORRATS (TORRATS
PRÈVIAMENT AL FORN, I SI VOLEM ELS
PODEM POSAR ALGUNES ESPÈCIES QUE ENS
AGRADIN)

SALSA: 1
- CULLERADA DE CREMA DE SÈSAM
- 2 CULLERADES D’OLI D’OLIVA
- EL SUC DE 1⁄2 LLIMONA
- 1 CULLERADA DE VINAGRE DE POMA
- 1⁄2 POMA RATLLADA

Crema

CARABASSA
I POMA
- 1/2 CEBA

- 1 POMA

- 1 CARABASSA PETITA

- SAL I PEBRE

- 1 CULLERADA DE CANYELLA
- 1 GOT DE LLET D’AMETLLA
Tallem prèviament totes les verdures i les sofregim en una olla
per aquest ordre: la ceba, la carabassa i la poma amb la canyella,
la sal i el pebre. Una vegada siguin daurades, hi afegim 1 vas
d’aigua i ho bullim durant 10 minuts. Afegim la llet d’ametlles i
ho deixem bullir 5 minuts més. Triturem.
Al final es tracta de menjar aliments reals com verdures, fruites,
llegums, cereals integrals, i llavors, qui en vulgui, proteïna animal
com ous, peix o carn blanca. La base de la nostra alimentació ha
de ser les verdures i les fruites, que contenen una gran quantitat
de vitamines, minerals, fibres, i que són alcalines i depuratives.
Menjar d’aquesta manera ens aportarà molts beneficis: més
energies, més salut, ja que menjarem molts aliments que ens
aportaran nutrients i això farà que estem més feliços i radiants.

Els

SNACKS
Els petits plaers de mig matí o mitja tarda més val que siguin de
qualitat si en volem obtener el resultat que busquem: saciar-nos
i energia.
Una opció molt natural són les boles energètiques fetes amb
dàtils i fruits secs, que sempre es transformaran en energia per
continuar fins al següent àpat, a part que són boníssimes, és
clar. (I són una opció preentrenament ideal per als esportistes).

Els

DINARS
El dinar és molt important per mantenir-nos energètics durant
la resta de dia, així que és important cuidar el que mengem i fer
una bona ingesta de proteïna, carbohidrats i com més vegetals
millor (bé, això sempre).
Per una banda la proteïna, en el cas d’una alimentació basada
en plantes, serà vegetal, com els cereals integrals, els fruits
secs, les llavors o fins i tot els llegums. Tot i que aquest últim
grup aporta més carbohidrats, imprescindibles també a l’hora
de dinar, tant els llegums com la patata, el moniato o les fulles
verdes són carbohidrats de molta qualitat.

Els

SOPARS
Els sopars més val que siguin lleugers per tenir una bona digestió
i ajudar que el nostre cos descansi durant la nit. Per tant, una
bona opció seran les cremes acompanyades de proteïna, en
aquest cas vegetal, com una barreja de fruits secs torrats, unes
llavors, o fins i tot uns llegums o cereals integrals.

