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E n la nostra societat actual, tots tendim a cuinar 
utilitzant els mateixos sabors i textures sense 
donar opció a que nous ingredients entrin dins 

el nostre menú. Hem d’innovar! La innovació no ha 
de significar l’elaboració de plats molt sofisticats. Es 
tracta de realitzar noves receptes amb ingredients 
que no siguin extremadament cars, sinó tot el con-
trari, utilitzant productes aptes per a qualsevol but-
xaca aconseguir noves sensacions culinàries. 

El mercat actual ens està donant una sèrie 
d’avantatges que hem d’aprofitar. Som en un món 
globalitzat i hem de saber trobar el cantó positiu, 
podem trobar aliments exòtics provinents de la res-
ta del món i de totes les cultures a preus raonables, 
aprofitem-ho per fer amanides innovadores, utilitzar 
cereals nous, fruites exòtiques... hem de deixar que 
el nostre paladar gaudeixi de noves sensacions. 

Aquí teniu algunes propostes, que us poden aju-
dar a agafar algunes idees:

Amanides; doneu-li nou sabor a l’amanida ver-
da. Deixeu de banda l’enciam llarg o d’iceberg, 
proveu els canonges, la ruca, els espinacs frescos, 
els créixens... Utilitzeu els germinats i les al-
gues, són poc comuns però molt rics en vitamines 
i minerals. Podeu fer servir els més típics, com 
els brots de soia o d’alfals, també n’hi ha d’altres 

menys coneguts com els de bròquil, col llombarda, 
col xinesa o fins i tot trèvol germinat, si incloeu 
algun d’aquests aliments, descobrireu nous sabors 
a les amanides típiques. 

D’arròs n’hi ha de moltes classes, no sempre és 
blanc! Podem trobar arròs vermell, salvatge, inte-
gral, basmattí o arròs tailandès, que té aroma a ges-
samí. Tasteu-lo i veureu que cada classe té un sabor 
diferent. Podeu cuinar-lo amb verdures, amb marisc, 
amb carn, amb espècies....

Els cereals; hem d’obrir el ventall i deixar-nos se-
duir per altres cereals molt interessants com ara la 
quinoa, el cuscús, el mill o la civada. Alguns provenen 
d’altres cultures on són molt comuns de menjar. 

Les fruites: hi ha algunes fruites exòtiques, que 
de forma habitual les trobem a totes les fruiteries 
com la pinya, el mango, el kiwi, el caqui... però n’hi 
d’altres que no tenim ni la menor idea de quin sabor 
tenen; hi ha la papaia, els litxi, “uvilla”, l’açaí, la xi-
rimoia, la guaiaba, la fruita de la passió, el rambutà, 
entre moltes altres, totes elles són fruites amb alts 
continguts en vitamines, les quals ens poden ser 
útils per complementar la nostra dieta diària. 

Si deixeu entrar algun d’aquest aliments dins la 
vostra cuina ben segur que en descobrireu algun 
que us agradarà molt!
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Rentem la quinoa amb un colador amb ai-
gua freda fins que l'aigua surti transparent. 

Piquem l'all, la ceba i el pebrot vermell 
molt fi i ho fregim a foc lent. Afegim els es-
pàrrecs trossejats. A continuació, pugem la 
intensitat del foc i ofeguem la quinoa. Anem 
afegint aigua poc a poc i anem remenant amb 
una espàtula de fusta. Courem aproximada-
ment a foc suau uns 18-20 minuts. Una ve-
gada cuit el conjunt, afegim els brots de soia.  
Ha de quedar una textura cremosa però que 
l'arròs no quedi covat. Deixar reposar 2 mi-
nuts abans de servir.

Ingredients (4 persones) 
250 gr de quinoa / 1 litre d’aigua/ Sal/ 3 grans d’all / ½ ceba / 150 grs d’espàrrecs / 2 pebrots 

vermells / 100 grs de brots de soia / Oli i sal 

Risotto de quinoa 
amb espàrrecs


