
 
 
 
PASTÍS DE PASTANAGA I TOMÀQUET AMB ENVINAGRATS 
 
INGREDIENTS pel pastís: 

 1kg de pastanaga bullida 
 1L de nata vegetal 
 0,5kg de salsa de tomàquet natural 
 12 ous 
 Sal i pebre 

 
INGREDIENTS pels envinagrats: 

 50g de pastanaga 
 50g de cogombre 
 50g de ceba 
 100g oli verge 
 40g de vinagre de vi blanc 
 1 dent d’all 
 4 grans de pebre 
 Romaní fresc 
 Sal 
 

 

ELABORACIÓ: 
  
 Primerament farem el pastís de pastanaga i tomàquet. Bullirem la pastanaga 
i la triturarem amb la salsa de tomàquet (feta amb un sofregit de ceba i all i 
tomàquet natural ratllat). Batrem els 12 ous i i afegirem la mescla anterior i 1L de 
nata vegetal. Ho posarem a un motlle de plumcake i ho fornejarem a 160ºC durant 
45-50 minuts. 
 Pel envinagrats, tallarem les verdures en daus de 1x1cm i els posarem al foc 
amb l’oli, el vinagre, les herbes i sal. Ho tindrem a uns 65ºC durant uns 30 minuts.  
 Muntarem el plat tallant uns daus del pastís i posant els envinagrats per 
sobre. 



 
 
 
FALSOS RAVIOLIS DE CARBASSÓ FARCITS DE CREMA DE 
PASTANAGA AMB SALSA DE SOJA I VERDURES 
 
INGREDIENTS pels raviolis: 

 2 carbassons mitjans  0,5 kg de patata  
 1kg de pastanaga  20 g de margarina 

 Sal i pebre 
 
INGREDIENTS per les verdures: 

 Salsa de soja 
 2 pastanagues grans 
 1 carbassó  
 1 pebrot verd 
 1 pebrot vermell 
 

 farigola 
 oli verge extre 
 

 
 

ELABORACIÓ: 
 
 
 Primerament saltejarem la pastanaga i la patata amb la mantega. 
Seguidament ho cobrirem amb aigua i ho bullirem. Un cop cuit, ho colarem i ho 
triturarem per aconseguir una massa fina. Seguidament, tallarem unes làmines de 
carbassó molt fines. Les escaldarem en aigua bullint durant 10 segons i les 
refredarem amb aigua i gel. Les reservarem ben eixutes. Tallarem en brunoise les 
verdures i les saltejarem amb oli fort. Un cop ens agafin color, apartarem del foc i 
afegirem la salsa de soja i la farigola. Farem els raviolis farcint dues làmines de 
carbassó en forma de creu, posant la massa de pastanaga al centre i tancant les 
puntes intercaladament.  
 Muntarem el plat amb una base de verdures i els falsos raviolis al damunt. 
  
 
  
 



 
 
 
PASTANAGA AMB MANGO I FORMATGE 
 
INGREDIENTS per la pastanaga: 

 4 pastanagues 
 200 g d’aigua 
 200 g de sucre morè 

 Anís estrellat 
 Pell de taronja 

 
 

  
INGREDIENTS pel mango: 

 1 mango 
 100 g de sucre morè  
 

 

 20 g de mantega 
 1 llima 
 anet 

INGREDIENTS pel formatge: 
 100 g de crema de formatge 
 25 g de mantega 
 

Altres ingredients: 

 50 g de sucre morè glace 
 canyella 

 8 nous 
 
ELABORACIÓ: 
  
 Primerament farem un almívar TPT amb aigua, sucre morè, anís estrellat i 
pell de taronja. Un cop arribi a 100ºC, introduirem làmines de pastanaga (les podem 
fer amb un pelador) i apagarem el foc. Es courà amb el propi escalfor. Seguidament, 
pelarem i tallarem el mango i el saltejarem amb mantega i sucre morè. Un cop ens 
agafi color, afegirem ratlladura i suc d’una llima i una mica d’anet picat. Retirarem del 
foc i deixarem que refredi. Per la crema de formatge triturarem tots els elements i els 
posarem a una màniga pastissera. 
 Per muntar el plat, Posarem una mica de crema de formatge a la base, unes 
làmines de pastanaga fent forma i de “rulo” i uns daus de mango per sobre. 


