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RECEPTES   “LA CUINA DE PRIMAVERA”  

Aquesta primavera posarem l'atenció en la depuració. 

Així  que  la  proposta  passa  per  elaborar  sopes  clares,  caldos  depuratius,
especialment amb verdures de temporada, de fulla, verdes, de sabor amarg o picants
(api, ceba, ceba tendra, all tendre, bledes, espinacs, carxofes), utilitzant  algues,  que
entre  d’altres  propietats  són  ideals  per  desintoxicar  el  cos  de  metalls  pesats  i
radiacions, redueixen el nivell de colesterol i grassa a la sang. 

Donarem  especial  protagonisme  en  el  nostres  plats  dels  productes  de  l'hort  amb
propietats  depuratives  (enciams,  carxofes,  api,  alvocat,  julivert,  espàrrecs),  farem
servir coccions més lleugeres (vapor, bullits curts, saltejats curts, wok), per facilitar al
nostre cos la  neteja de l’acumulat durant tot l’hivern, de l’excés de toxines de molts
aliments  que  consumim.  Depuració,  purificació,  neteja  de  l’organisme i,  en
especial, drenar el fetge i la vesícula biliar, seran els propòsit per aquesta estació. 

RECEPTES

Batut verd

Ingredients: 2 tiges d'api, 1/2 cogombre, 1 poma i 250 g d'aigua de coco.

Preparació:  Es passen tots els ingredients per la batedora americana. Es pot servir
acompanyat de glaçons. 

Indicacions: Aquesta  beguda  és  molt  refrescant,  alhora  que  ens  tonifica  i  aporta
energia per fer activitats. 

Caldo depuratiu de daikon i shiitake

Ingredients: 100 g de daikon sec remullat durant 1/2 hora en aigua que el cobreixi; 4-5
shiitakes, remullats durant 1/2 hora sense tall i finament tallats; 2 tires d'alga kombu de
15-20 cm, remullades i tallades finament; l'aigua del remull dels shiitakes i el daikon; 1
litre de caldo de verdures i shoyu. 

Preparació: Col·locar la kombu en el fons de l'olla. Afegir el daikon i els shiitakes amb
l'aigua de remull. Afegir aigua fins que els cobreixi, tapar i portar a ebullició. Cuinar a
foc lent durant 45 minuts. Afegir el caldo de verdures i condimentar amb unes gotes de
shoyu. 

Indicacions: Plat  molt  depuratiu  que  serveix  per  eliminar  l'excés  de  sal,  greixos  i
toxines, especialment d'origen animal. Contribueix a eliminar l'ansietat. Ideal en dietes
d'aprimament. 

Ordi amb carxofes al vapor

Ingredients: 1 tassa d'ordi per persona, per 2 tasses d’aigua; 1 o 2 carxofes.

Preparació:  Rentar bé l'ordi i posar-la a bullir amb aigua i una mica de sal durant 20
minuts.  D’altra  banda,  rentar  bé les  fulles  verdes de les  carxofes,  tallar  la  punta i
després fer 4 trossos. Bullir al vapor uns 8 minuts. Emplatar col·locant a sota la quinoa,
damunt les carxofes i afegir la salsa de iogurt. 

“ESSÈNCIA”. Espai de Natura i Benestar. “L’HORT DE LA SÍNIA”. Tamarit (Tarragona)
www.essenciaespaidebenestar.com. nuria@essenciaespaidebenestar.com. Mòbil 655388578

mailto:nuria@essenciaespaidebenestar.com
http://www.essenciaespaidebenestar.com/


2

Per elaborar la salsa de iogurt utilitzarem iogurt de soja, al que s’afegirà umeboshi, oli
de primera pressió en fred, menta. Aquesta salsa és molt  fresca, si s’afegeix unes
gotes de remolatxa li dona un color rosa.

Propietats: El preparat de carxofes és especialment indicat per estimular i descarregar
el fetge pel seu sabor amarg i l’àcid del vinagre. L'ordi és un cereal molt apropiat en
primavera pel seu valor nutritiu de naturalesa neutra, és molt depuratiu i refrescant,
molt bon pel fetge, enforteix la digestió i els budells. Ajuda a perdre l'excés de grassa,
sobretot l'acumulat a les natges, glutis i cartuxeres. 

Peres amb salsa de maduixes

Ingredients: 1 pera dolça i madura per persona; 1c/p ratlladura de llimona.

Per la salsa: 1 bol de maduixes, 1c/s melassa, 1c/p kuzú; 1c/s suc de llimona.

Preparació:  Pelar  les  peres,  tallar-les  per  la  meitat  i  coure-les  al  vapor,  amb  la
ratlladura de llimona per damunt, durant 10 minuts. Mentrestant tallar les maduixes i
deixar-les macerar amb una mica de sal. Per elaborar la salsa, desfer el kuzú amb una
mica d’aigua o suc de poma i reservar. Posar les maduixes macerades i la melassa en
un caçó a foc lent, 2 o 3 minuts. Afegir el kuzú dissol i remoure fins que s’espessi.
Apartar del foc, afegir el suc de llimona i passar per la batedora. Col·locar una pera
sencera partida per la meitat en cada plat i afegir la salsa per damunt. Es pot decorar
amb algun trosset de maduixa sencera. Servir a temperatura ambient.

Propietats: Són unes postres refrescants i depuratives. El kuzú, la cocció al vapor i el
macerat amb sal fan que aquest plat sigui molt digestiu i no que no refredi massa. Les
peres  i  les  maduixes  afavoreixen  la  producció  de  líquids  orgànics,  lubrifiquen  els
pulmons. Refresquen, calmen i seden; són diürètiques. 

“ESSÈNCIA”. Espai de Natura i Benestar. “L’HORT DE LA SÍNIA”. Tamarit (Tarragona)
www.essenciaespaidebenestar.com. nuria@essenciaespaidebenestar.com. Mòbil 655388578

mailto:nuria@essenciaespaidebenestar.com
http://www.essenciaespaidebenestar.com/

	RECEPTES “LA CUINA DE PRIMAVERA”

