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LLENÇA 
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Receptes



Introducció

Cada any es llencen a les 
escombraries més de 100.000 
tones de menjar en bon estat a 
les llars catalanes. Molt d’aquest 
menjar que malbaratem es 
podria aprofitar fàcilment amb 
un petit canvi d’hàbits a la cuina. 

La reducció dels residus comença 
quan anem a comprar i segueix 
quan cuinem. Cada decisió que 
prenem és important, ja que es 
convertirà en un estalvi econòmic 
i ambiental.

Aprofita allò que ja has cuinat

Si guardem el menjar que ens sobra en 

carmanyoles podrem fer noves receptes 

aprofitant el que havíem cuinat amb 

anterioritat. Aquí en podreu trobar 

alguns exemples. 

La cuina d’aprofitament és sostenible 

perquè contribueix a reduir la quantitat 

de residus que generem a la cuina. 

També és econòmica perquè ens ajuda 

a estalviar a casa preparant nous plats, 

a partir de les restes que guardem a la 

nevera, sense haver d’anar a comprar. 



BASE DE 
COCA 
DE 
RECAPTE
Ingredients:

· 800 g de farina de força
· 200 g de sèmola de blat
· Una cullerada de sal 
· 550 cc d’aigua
· 4 cullerades d’oli
· 15 g de llevat
· Restes de verdura, carn, peix...

Preparació:

Barregem la farina, la sèmola, la sal, el 
llevat i l’oli. A poc a poc anem afegint 
l’aigua tèbia, per tal d’afavorir la 
fermentació del llevat.

Pastem fins a obtenir una bona massa que 
no s’enganxi  a la taula, que prèviament 
haurem empolsimat amb farina.

Deixem reposar un mínim de 60 minuts i 
estirem la massa amb l’ajut d’un corró o 
una ampolla de vi a la mesura desitjada.

Fem una cocció prèvia i retirem del forn per 
afegir-hi les restes per aprofitar.

Tornem a posar-la al forn fins al punt 
desitjat.



DUO DE 
CREMES
Ingredients:

· Pastanagues
· Pèsols
· Llorer
· Mantega
· Tomàquet 
· Julivert
· Sal
· Herbes aromàtiques
· Formatge d’untar

Preparació:

Pelem i netegem les pastanagues.
Posem a bullir en dos cassons a part l’aigua 
amb la sal, les herbes aromàtiques i el llorer.

Una vegada bull l’aigua afegim les 
pastanagues en un dels cassons i en l’altre 
els pèsols.

Deixem coure fins a trobar les verdures “al 
dente”.  Tot seguit les triturem per separat.

A la crema de pastanaga s’hi afegeix  la 
mantega, i seguim batent  fins a aconseguir 
una textura perfecta.

La crema de pèsols la passem per un 
colador xinès per refinar-la. Tenim l’opció 
d’afegir mantega o no segons si la volem 
més cremosa però amb menys color o 
no. Per acabar podem decorar-la amb 
un tomàquet cherry partit per la meitat, 
unes fulles de julivert i una “quenelle” de 
formatge d’untar.



GASPATXO 
DE 
MELÓ 

Ingredients:

· Un meló d’aquells massa madurs, tant se         
val si està una mica tou

· Una ceba petita
· Un pebrot vermell
· Un tomàquet madur
· Una llesca de pa sec
· Un gra d’all
· Oli
· Vinagre de poma
· Sal 
· Pebre blanc

Preparació:

Traiem la polpa del meló (us podeu ajudar 
amb una cullera sopera) i la barregem amb 
la resta de verdures tallades a la batedora. 
Hi abocarem també el pa, l’all, l’oli i el 
vinagre de poma.

Batem fins a aconseguir un líquid 
homogeni i la textura desitjada.

Un cop assolit el líquid desitjat, assaonem 
al gust i ho posem a la nevera per a 
refredar-lo.

Obtindrem un original aperitiu que podrem 
servir en gots petits. Podem decorar el 
gaspatxo amb una llesca de cruixent de 
pernil.



CREMA 
D’ENCIAM 

Ingredients:

· Les fulles verdes més externes d’un 
enciam (aquelles que desaprofitem 
habitualment)

· Dos gots de brou de verdura
· Mig got de nata líquida
· Oli
· Sal
· Pebre negre
· Una patata

Preparació:

Pelem la patata i l’enciam i els netegem.

Saltegem la patata tallada ben fina en 
una paella amb una mica d’oli i hi afegim 
l’enciam un parell de minuts perquè agafi 
temperatura.

Tot seguit hi afegim el brou, la nata, la sal 
i el pebre i ho portem a ebullició. Abaixem 
el foc, tapem i deixem coure entre 10 i 15 
minuts.

Podem decorar aquesta crema lleugera 
amb una mica d’ou dur ben picat, un rajolí 
d’oli cru o julivert finament picat.



CHUTNEY 
DE PRÉSSEC 
AMB 
PEBROT 
VERD
Ingredients:

· Quatre o cinc préssecs  ben madurs
· Un parell de cebes no gaire grosses
· Dos pebrots verds
· Pebre negre en gra
· Oli d’oliva
· Vinagre de xerès
· Una  cullerada petita de llavors de mostassa
· Mig canó de canyella
· Un clau d’olor
· Una cullerada petita d’arrel de gingebre
· Sucre bru i sucre blanc a parts iguals

Preparació:

Tallem la verdura en juliana i la cuinem 
a foc lent, ofegant-la sense que arribi a 
daurar-se. 

Tot seguit hi afegim les espècies 
esmentades (excepte la canyella) al gust i 
el préssec tallat a daus.

El conjunt ha de coure uns 15 minuts a foc 
lent. Tot seguit hi incorporem el sucre i la 
canyella i ho deixem coure uns 40 minuts a 
foc molt suau.

El resultat es pot envasar en pots de vidre 
esterilitzats al bany Maria per tenir un 
acompanyament per a carns i verdures.



ESCUMA 
D’ARRÒS 
NEGRE

Ingredients:

· 500 g d’arròs negre (sobrant)
· 4 fulles de gelatina
· 250 ml de brou de peix
· Necessitarem un sifó per a fer escumes

Preparació:

Posem l’arròs negre en un recipient. El 
triturem i hi afegim el brou. Seguirem 
triturant fins a obtenir una textura de 
crema. 

Passem la massa per un colador de malla 
per tal que quedi ben fina i per eliminar-ne 
les impureses. 

Escalfem una part de la pasta i hi 
afegim les fulles de gelatina prèviament 
remullades en aigua per a estovar-les. 

Omplim el sifó, el carreguem i el temperem 
al bany Maria al voltant de 80ºC. 

El servim en un plat fons. El podem 
acompanyar d’una llesca fina de pa torrat.



HUMUS 
DE 
CIGRONS 

Ingredients:

· 400 g de cigrons cuits
· Sèsam
· El suc de 1/2 llimona
· Coriandre
· Oli d’oliva
· Sal
· Pebre negre
· Pebre vermell picant
· Aigua de la cocció dels cigrons

Preparació:

Barregem els cigrons cuits, el sèsam, 
el coriandre, el pebre negre i el suc de 
½ llimona. Els anem aixafant amb una 
forquilla i anirem obtenint una pasta. Hi 
anirem afegint poc a poc l’aigua de la cocció 
perquè la massa no s’espesseixi massa. 

És recomanable barrejar-ho a mà perquè 
així s’aconsegueix la textura més autèntica 
i podrem saber en tot moment l’estat de 
la massa. 

Quan la textura s’apropi a la desitjada hi 
afegirem el pebre vermell, l’oli d’oliva i una 
mica de sal per a donar-hi el toc final. 

Ho podem presentar en un plat fons amb 
palets de pa torrat.
  



ESCABETX DE 
SARDINES AMB 
EL SEU APERITIU

Ingredients:

· Un quilo de sardines (amb espines)
· Oli d’oliva
· Vinagre de vi blanc
· Farina
· Ceba 
· Pastanaga
· Uns grans d’all
· Herbes aromàtiques
· Pebre negre en gra
· Pebre vermell en pols

Preparació:

Escatem les sardines i en retirem la tripa 
i el cap. També retirem les espines com si 
fossin seitons i les reservem.

Enfarinem els filets i, després d’eliminar 
l’excés de farina, els fregim lleugerament. 
Els col·loquem en una cassola.

Fem un sofregit amb la pastanaga, la ceba i 
l’all. Un cop apagat el foc hi afegim el pebre 
vermell, les herbes i una part de vinagre per 
tres d’oli (variables segons el gust i tipus 
de vinagre). Aboquem l’escabetx sobre els 
filets de sardina i deixem fer xup-xup uns 
15 minuts.

Cal deixar reposar un mínim de tres hores.

Les espines es poden aprofitar com a 
aperitiu. Només cal rentar-les sota l’aixeta, 
enfarinant-les i fregint-les en abundant oli 
calent fins que quedin cruixents. S’han de 
deixar sobre un paper de cuina un moment 
per tal que deixin anar l’oli.
 



CARGOLINES 
DE PA AMB 
TOMÀQUET I 
EMBOTIT

Ingredients:

· Dues llesques de pa de motlle sense 
crosta i tallat longitudinalment

· Unes llenques de pernil o un altre embotit
· Uns tomàquets madurs
· Un rajolí d’oli d’oliva verge extra

Preparació:

Escaldem els tomàquets per pelar-los i en 
retirem les llavors per triturar-los una mica 
amb el braç elèctric.

Tallem el pernil o l’embotit sobrant i el 
triturem una mica més.

Les llesques de pa de motllo s’aixafen amb 
un corró o una ampolla fins que quedin ben 
primes.

A continuació s’unta una llesca de pa 
de motlle amb la barreja de tomàquet i 
l’embotit, es cobreix amb l’altra llesca i 
s’unta també amb la barreja. El conjunt es 
cargola fent un cilindre que s’embolica amb 
paper film, deixant-ho ben premsat. Els 
paquetets obtinguts es posen una estona 
al congelador (sense arribar a congelar) per 
a compactar-los.

Tot seguit, es desembolica el cilindre i es 
talla a rodanxes. Aquestes es posen en 
una safata coberta amb paper sulfuritzat. 
S’unten bé amb oli i es deixen coure al forn 
durant 4 hores a 75 graus, de manera que 
quedin deshidratades com a galetes.



BRANDADA 
DE 
BACALLÀ I 
ROMESCO

Ingredients:

· 400 g de bacallà cuit (o sobrant d’alguna 
altra recepta)

· 2 grans d’all
· 100 ml de nata líquida
· 100 ml d’oli d’oliva
· Porradell
· Salsa romesco

Preparació:

Aromatitzem l’oli d’oliva amb els alls 
aixafats encara en calent i ho reservem 
tapat amb un drap perquè no perdi aromes.

Passats 30 minuts extraiem els alls i 
reservem l’oli en un recipient.

Triturem el bacallà cuit i net d’espines 
amb la nata i hi afegim l’oli d’oliva 
aromatitzat molt lentament, com si fos 
una maionesa. 

Ho decorem amb un polsim de porradell 
picat i ho acompanyem amb salsa romesco.



GELAT 
EXPRÉS 
DE 
IOGURT

Ingredients:

· 200 g de fruita congelada, tallada i sense 
pell. Trieu fruita de temporada (sempre 
té el millor preu) i congeleu-ne les peces 
més madures o de pitjor aspecte. 

· 200 g de iogurt natural (pot ser ensucrat).

Preparació:

Triturem els daus de fruita congelada amb 
l’ajut d’un batedor manual i hi afegim el 
iogurt fins a obtenir una textura gelada 
però cremosa.

Podem reservar alguns daus de fruita més 
petits per a deixar bocins en el gelat i així 
donar-li més consistència a les postres.

Podem servir-lo en un bol amb una galeta o 
amb unes fulles de menta fresca. 

Cal consumir-lo immediatament i no 
tornar-lo a congelar.



AQUÍ 
NO ES 
LLENÇA 
RES!
Consells



Introducció

Cada any es llencen a les 
escombraries més de 100.000 
tones de menjar en bon estat a 
les llars catalanes. Molt d’aquest 
menjar que malbaratem es 
podria aprofitar fàcilment amb 
un petit canvi d’hàbits a la cuina. 

La reducció dels residus comença 
quan anem a comprar i segueix 
quan cuinem. Cada decisió que 
prenem és important, ja que es 
convertirà en un estalvi econòmic 
i ambiental.

Conserva els aliments

La bona conserva dels aliments  evitarà 

que malbaratem el menjar. Per això, és 

important saber com hem de guardar el 

menjar per allargar la seva durabilitat i 

evitar que se’ns faci malbé. 

Imagina abans de llençar 

Moltes vegades alguns aliments o parts 

dels mateixos acaben a les deixalles. 

Però amb una mica d’imaginació podem 

aprofitar-los fent des d’aperitius fins a 

salses o aromatitzants que poden donar 

personalitat als nostres àpats.  Fes la 

prova i imagina què pots fer amb allò 

què anaves a llençar. 



AQUÍ 
NO ES 
LLENÇA 
RES!
Una compra planificada, 
aprofitant els productes 
de temporada, i una bona 
conservació, ens ajuden a no 
malbaratar menjar. 

A continuació us facilitem alguns 
consells en aquest sentit, tot i 
que la vostra imaginació és el 
més ampli receptari per aprofitar 
el que estàveu a punt de llençar. 



PA

Congelar-lo en llesques és una 
bona opció si en fem servir poc.

Si s’asseca es pot ratllar per a 
arrebossar o es pot fregir a daus 
per animar una crema calenta o 
freda.

Les llesques que s’han assecat 
són un substitut perfecte de la 
base d’una coca de recapte o una 
pizza. Només cal afegir-hi el que 
trobem a la nevera i enfornar-ho.

Les torradetes de Santa Teresa 
són una forma ben dolça 
d’aprofitar-lo.



A
RR

Ò
S 

I P
A

ST
A

El pitjor enemic d’ambdós és  la 
humitat.

L’arròs ja cuit es pot congelar, 
però la pasta, millor que  no.

Uns macarrons que han sobrat 
poden ser la base per a un pastís 
de pasta, només cal fer-los servir 
com les làmines d’una lasanya. 
També poden ser la base d’una 
amanida.



C
A

R
N

Ossos i carcanades són perfectes 
no tan sols per a fer brous, sinó 
també com a base per a salses 
si els passem pel forn  i després 
desglassem la placa amb una 
mica d’aigua. El resultat es pot 
congelar.

Les sobres de la barbacoa són 
perfectes per a una coca de 
recapte, uns macarrons o unes 
croquetes.

Les sobres del pollastre a l’ast 
són un ingredient perfecte per a 
una amanida Cèsar o la variant 
que us imagineu.



FR
U

ITA

La pell de la fruita que 
habitualment va a les 
escombraries dóna molt joc 
a la cuina.

La pell dels cítrics ens pot 
aromatitzar un pot de sucre, un 
pa de pessic o una vinagreta. A 
més, si l’assequem es pot fer 
servir per als tes.

Unes peles de poma, riques en 
pectina, espesseixen els guisats. 
Les de pinya aromatitzen molt bé 
una cassola amb porc o pollastre.

La fruita marcada pot ser 
la base de moltes salses o 
acompanyaments, principalment 
en plats de carn. Fer-ne sucs, 
pastissos o macedònies també és 
una bona sortida.



V
ER

D
U

RA

Cremes i purés són un final molt 
digne per a les peces que ja no 
tenen el millor aspecte.

Les fulles més externes de 
l’enciam, que sovint van a les 
escombraries, poden fer-se en 
truita, com si fossin espinacs.

El tronc de les carxofes, ben pelat 
i tallat en bastonets, pot ser 
un aperitiu deliciós si el fregim 
arrebossat. També la pell de les 
patates noves, en aquesta ocasió 
sense arrebossar.

Aprofitem les parts de la verdura 
que habitualment descartem 
per fer-ne brous que es poden 
congelar i després fer servir en 
arrossos, guisats o altres plats.



FO
RM

AT
G

E

Si en tenim massa, es conserva 
bé al congelador tres o quatre 
mesos. Si el guardem en oli 
amb unes herbes al gust, també 
obtindrem un oli excel·lent per 
menjar una torrada.

Ratllar les restes és una solució 
per aprofitar trossos petits. 
Si encara volem anar més 
enllà, podem posar un pessic 
d’aquest formatge ratllat sobre 
paper sulfurat i enfornar-ho. 
N’obtindrem uns espectaculars 
cruixents de formatge. Si abans 
d’enfornar hi afegim un bastonet 
de fusta remullat, el resultat 
és una divertida piruleta pels 
aperitius.



PE
IX

Cal guardar-lo al lloc més fred 
de la nevera, dins un recipient 
tancat i amb reixeta a la part 
inferior.

Si no s’ha de consumir 
immediatament és preferible 
congelar-lo.

Pells i espines serveixen per a fer 
brous que es poden congelar i fer 
servir com a base per a altres plats.

Congelar en glaçoneres l’aigua de 
bullir marisc o d’obrir musclos.

Les sobres de qualsevol peix 
poden transformar-se en unes 
croquetes o un pastís fred 
excel·lents.

Si esqueixem un tros de bacallà, 
val la pena reservar la pell per tal 
de lligar un pil-pil o altres salses 
en plats de peix. 

L’oli de les anxoves és perfecte 
com a base per a una vinagreta.



C
O

M
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A
RE

SP
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N
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Quan anem a comprar cal anar 
preparat amb carro, cabàs, cistell 
o una bossa reutilitzable. Podem 
recuperar hàbits com portar la 
bossa de roba per anar a comprar 
el pa. 

Quan triem el que comprem 
és important reduir el consum 
d’envasos inútils i optar, per 
exemple, per la compra a granel. 
En el cas que siguin productes 
envasats és preferible que siguin 
de gran format i de vidre o cartró. 

Si fem una llista per fer la 
compra només agafarem allò 
que necessitem. A més, a l’hora 
de triar els aliments ens hem de 
fixar en la seva procedència. És 
preferible que siguin productes 
de temporada i locals.



RACIONS 
PER 
PERSONA

Tot i que a cada edat li 
correspon una quantitat diferent 
d’aliments, una bona relació 
entre quantitat d’aliment per 
ració i persona sana i adulta pot 
ser la següent:

Llet    250 ml 

Formatge fresc  100 g

Formatge semi  40-50 g

Carn  100-110 g

Peix  120-130 g

Pernil   110 g

Ous  Dues unitats

Pollastre     Un quart 

Pa    80-90 g

Cereals   75 g

Arròs o pasta (en cru)   60-80 g

Patates   230 g

Llegums (en cru)  50-80 g

Verdures      240 g



COM 
CALCULAR LES 
QUANTITATS QUE 
NECESSITEM?

Tassa de cafè

Got de vi

Got d’aigua

Cullerada 
sopera

Cullereta de 
postres

Un got d’aigua  

L’envàs d’un  iogurt 

Un grapat d’arròs amb el 
puny tancat

Un plat fondo de verdura

Mesura             Producte          Pes aproximat

Oli

Farina

Arròs

Sucre

Oli

Farina

Arròs

Sucre

Oli

Farina

Arròs

Sucre

Oli

Farina

Sucre

Farina

Sucre

100 ml

50 g

70 g

70 g

110 ml

60 g

100 g

110 g

250 ml

110 g

150 g

170 g

10 ml

25 g

25 g

5 ml

6 g

250 ml

125 ml 

20-25 g 

250-280 g

Altres mesures, sempre 
aproximades, que ens poden 
estalviar fer servir la bàscula són 
les següents:
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250  ml = 7,5 cm
200 ml = 6 cm
150  ml = 4,5 cm
100  ml = 3 cm
  50  ml = 1,5 cm

MESURADOR 
DE LÍQUIDS

Aquestes mesures 
són vàlides per a 
un got estàndard 
de 250 ml i un 
diàmetre de 7 cm.

*



SI RECICLES BÉ, 
TOTHOM ESTALVIA

www.residusdequalitat.cat

Segueix-nos a:         Residus de Qualitat
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