
Receptes saludables
Textures, colors i sabors amb salut
Alimentació i nutrició de les persones grans

Cuidamos personas
Receptes saludables

BUBÓ pastisseria
Xef: Carles Mampel 

Bulevard Rosa | Passeig de Gràcia, 55 | 08007 Barcelona | Telèfon: 93.159.28.13

INGREDIENTS:

Cocktails saludables: Gaudir i celebrar

750 gr. Pols d'ametlles
450 gr. sucre llustre

600 gr. Clares d'ou
150 gr. sucre

Maduixes i fruits vermells

ELABORACIÓ:

1. Batre les clares i el sucre
2. Barrejar la resta d'ingredients i finalment barrejar tot delicadament
3. Preparar planxes de pa de pessic
4. Coure a 210ºC
5. Un cop fred tallar discs de la mida desitjada
6. Col·locar les maduixes i els fruits vermells sobre del got
7. Pintar una fulla d'alfàbrega amb oli i coure al microones 40 segons
8. Acabar la decoració amb una branqueta de farigola i l'alfàbrega

INGREDIENTS:

Suc de llimona
Xarop de cogombre
Bitter de cogombre
Sucre
Soda
Gel picat

Cucumber Collins
INGREDIENTS:

Puré de Fruits vermells
Maduixes naturals
Iogurt grec
Suc de pinya
Xarop de mango
Gel picat

Reds Smothie
INGREDIENTS:

Suc de llima
Sucre
Fulles d'alfàbrega natural
Xarop de alfàbrega
Sal maldon
Pebre negre

Bassil Frozen

Cocktails & Clam
Iván Talens

Cocktails & Clam
Carrer Sant Francesc d’Assís, 32 Carcaixent | València
www.mesquebarmans.com | Telèfon 636 724 930

Bescuit tendre d'ametlles

Pedralbes Centre | Av. Diagonal, 609-615, local A50 | 08028 Barcelona | Tel. 934 103 659
Caputxes, 10 | 08003 Barcelona | Tel. 932 687 224

Alfàbrega

900 45 65 85
www.sarquavitae.es



Indicado para personas con diabetes

Biquini de Pernil 
Panet de pollastre, ruca i pipes

INGREDIENTS BIQUINI:
Pa de motlle

Pernil serrà
Formatge baix en sal

Mantega Ghee

1 pit de pollastre
Ruca

Pipes de carbassa
Germinats
Maionesa

ELABORACIÓ BIQUINI:

1. S'unten les llesques de pa amb la mantega ghee
2. 

1. 
2.
3.
4.

Restaurant Cata 1.81
Xef executiu: Luís Miguel Bartolomé

Adreça restaurant:
València, 181 | 08011 Barcelona
Telèfon: 933 236 818

Centre residencial SARquavitae Bonanova
Xef: Juan Balastegui

Adreça centre residencial:
 C/ Calatrava, 83 | 08017 Barcelona 
Telèfon:  932 534 940

INGREDIENTS:

ELABORACIÓ:
1. Condimentar el pollastre. Cuinar al forn amb les patates pelades i tallades a rodanxes gruixudes
2. Sofregir els alls, ceba i els caps i pells de les gambes
3. Reduir el vi, afegir el tomàquet fregit i fer una salsa barrejant el suc del pollastre i aigua

MUNTATGE TEXTURITZAT:
Col·locar el motlle i cobrir parcialment amb la salsa. Decorar amb una rosa de puré de patates,
una picada fi de les cues de gamba i unes gotes d'oli de julivert

Contra cuixa de pollastre
Gambes

Cebes, all i julivert

Vi blanc
Patata platillo

Ametlles
Pa Torrat

Oli d’oliva

Tomàquet fregit

Llet (texturizat)
Clara d’ou (texturizat)

Es col·loca el formatge i el pernil i s'escalfa a la planxa fins que estigui ben torrat 
per les dues parts

Es cou el pit de pollastre macerat amb herbes i llimona a baixa temperatura 
Escaldar la ruca
Triturar la ruca amb la maionesa fins aconseguir una crema verda
Passar el panet per la planxa
Passar el pollastre per la planxa i tallar a daus5.

Caviar d'oli

Sucosos de pollastre amb gambes
i patata platillo

INGREDIENTS:

Centre Residencial SARquavitae Ciudad de las Artes 
Xef: Inma Sanchís 

INGREDIENTS:

Restaurant Cañete y Martínez
Director gastronòmic: Juan Bautista Agreda

Adreça restaurant:
Carrer de la Unió, 17 | 08001 Barcelona 
Telèfon: 932 703 458

ELABORACIÓ:
1. Realitzar una pasta mare amb la termomix, triturant les ametlles, l'all, una mica d'aigua,

 el vinagre de Xerès i el pa
2.  Seguir incorporant la resta d'aigua i continuar emulsionant amb l'oli de oliva
3.  Rectificar de sal i vinagre
4. Confitar i infusionar el gingebre en l’oli
5. Quan estigui fred, afegir el vinagre i macerar les sardines netes sense espines i 

 ben retallades en rectangles, posteriorment tallar a dauets i reservar
6. Tallar la poma en una brunoise fina i reservar en aigua amb gel i una gota de llimona

MUNTATGE:

Ametlla crua/pelada
Aigua mineral

Oli d'oliva
Vinagre de Xerès i de poma

Pa dur
Gingebre

Poma verda Granny Smith
Sorbet de poma verda

All negre

All morat

Sardines

Sal

Salpicó de pop amb cítrics

2 Taronges
1 Mango

300 gr. Pop
½ Pebrot vermell

½ Pebrot verd
½ Ceba morada

½ Lima
50 ml. Oli d'oliva

             Pebre
             Sal

ELABORACIÓ:

1. Per elaborar la vinagreta picar el pebrot verd, pebrot vermell i la ceba morada
2. Afegir el suc de mitja llima
3. Afegir oli d'oliva al gust
4. Salpebrar i condimentar al gust
5. Per elaborar el salpicó, pelar el mànec i tallar-lo a làmines fines
6. Pelar la taronja i grillar
7. Filetejar el pop

MUNTATGE:

Muntar el plat intercalant una capa de mango, una de taronja i una altra de mango i
col·locar el pop a sobre. Afegir la vinagreta i decorar amb llagostins cuits prèviament pelats

8 Llagostins

All blanc malagueny, all negre, sardines
macerades en oli de gingebre i poma àcida

Colar la salsa i regar el pollastre afegint una picada amb el pa, les ametlles i el julivert4. 

Receptes saludables Receptes saludables

Texturizat: triturar el pollastre amb unes cullerades de salsa i pa torrat
Afegir la clara d'ou fora del mixer i omplir un motlle de silicona. Enfornar fins quallar.
Fer un puré amb les patates i la llet

6.
7.
8.

MUNTATGE:
Col·locar de fons la patata, seguit del pollastre regat amb la salsa i les cues de
gamba saltejades. Afegir una mica de julivert picat o en branca.

Telèfon:  963 375 170

Adreça centre residencial:

 Treure-li la pell seca i tallar en una juliana fina7.

Posar els dauets de sardina macerades en gingebre. Al damunt posar trossos d'all negre. 
Entre les sardines col·locar la brunoise de poma verda i al centre posar la quenelle de 
sorbet de poma. Es pot col·locar algun germinat, en aquest cas caputxines, que tenen un 
toc picant que va bé al plat. Acabar col·locant l'all blanc amb una gerreta.

INGREDIENTS PANET:

ELABORACIÓ PANET:

Muntar el panet amb la maionesa, el pollastre, les pipes i decorar amb la ruca 
i el caviar d'oli i unes fulletes de ruca

6.


