
PETITES IDEES 8_Recepta de pastís de bledes i el 
Llibre Ecología sobre la mesa

Recepta de Pastís de bledes:

Ingredients: 

2 manats de bledes

2 dents d'all

4 ous

Pa blanc de motlle o de pagès

Sal 

Pebre

2 cullerades d'oli d'oliva

1. Rentem les  bledes  i  les  trocegem.  Les  posem a  bullir  fins  que  estiguin  
fetes. Les traiem de l'aigua i les reservem.

2. Alhora, es una paella sofregim els alls  a foc lent fins que estiguin toves  
i s'hagin aromatitzat amb l'oli.

3. Fregim el pa.

4. Separem les clares dels rovells i les muntem a punt de neu.

5. En  una safata  col·loquem les  bledes,  les  banyem amb l'oli  de fregir  els  
alls.  Sobre  elles  col·loquem el  pa,  el  qual  prèviament  haurem tallat  en  
cercles amb ajuda d'un got.  Sobre aquests  cercles  de pa col·loquem els  
rovells  dels  ous, cobrint  amb les clares muntades i  ho introduïm al  forn  
en posició de grill fins que les clares estiguin de color daurat. 

6. Servim cada ració amb una ració de pa.

Aquesta  recepta  està  extreta  del  ll ibre  Ecología  sobre  la  Mesa.  
Recetas para las cuatro estaciones. (Maria Arce, Iñigo González, Eva  
Martínez i Marina Tarancón. Amb il·lustracions d'Amelia Celaya).  
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Es  tracta  d'un  llibre  amb  receptes  per  les  quatre  estacions,  
conserves,  congelats,  masses,  salses  i  altres.  Però  també  
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interessantíssimes  reflexions  sobre  el  consum  responsable,  el  
comerç  just,  els  aliments  integrals  i  refinats,  … En aquest  ll ibre  de  
cuina  “diferent”  s'ha  volgut  plantejar  aspectes  relacionats  amb 
l'alimentació  i  compartir  un  munt  de  receptes  per  gaudïr  tots  els  
dies de l'any. 

El  ll ibre  el  podeu  trobar  a  la  Llibreria  Synusia,  a  l'Ateneu  Candela.  
Pugeu  al  pis  de  dalt  per  fer  una  ullada  a  tot  el  material  que  tenen  
les  companyes  de  Synusia  de  temàtica  ambiental,  agroecologia,  
sobirania  alimentària,  etc.  Alhora  també  programen  tot  un  seguit  
d'activitats com xerrades, presentacions de llibres, etc.

Per més informació:

http://ateneucandela.info/node/88
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