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 Gastronomia 

És temps de flors!
Ha arribat l'estiu,  encara és  temps de  flors, els 
camps i els jardins estan plens de colors i flaires de 
mil i una flors.

És un bon moment per aprofitar les que queden als 
nostres jardins i fer-nos unes bones amanides

Amanida de crisantems 
Ingredients:

- 6 cors de carxofes

- 300 gr. de cues d'escamarlans

- 2 patates gruixudes

- 150 gr. de pèsols

- 1 pebrot vermell

- 4 ous durs

- 4 crisantems

- 1 cullereta de vinagre

- 1/2 cullerada de mostassa en pols

- 5 cullerades d'oli

- Sal

Preparació:
Bullir  per  separat  les  patates,  els  ous,  les  cues 
d'escamarlans, els pèsols i les carxofes.

Tallar les patates, el pebrot i el ous en trossets i les 
carxofes en 4 parts.

Ficar tots els ingredients en una safata i cobrir-los 
amb els pètals dels crisantems triturats.

Dissoldre la mostassa i la sal amb el vinagre, afegir 
l'oli i barrejar amb l'amanida.

Amanida de flors amb mató i mel
Ingredients:

• 200 g de formatge fresc (mató) 

• 40 g de gerds deshidratats

• Barreja : enciam vermell, fulla de roure, 
escarola, ruca, dent de lleó, bleda vermella

• Flors i germinats de ceba, remolatxa, de 
llenties, i els seus brots

• 30 pètals de pensament.

• 1 tasseta d'oli d'oliva

• 1 cullerada de vinagre Forum

• sal

• 1 cullerada de mel

Elaboració

Per fer l'amanida, barregeu en un bol la barreja de 
fulles verdes amb els germinats i amaniu-ho tot amb 
la sal, l'oli i el vinagre.

Feu al  centre del  plat  una base de mató i mel, a 
sobre poseu-hi un motllo, ompliu-lo amb l'amanida, 
pressioneu-la bé i desemmotlleu-la. 

Guarniu el plat amb els gerds deshidratats i amb els 
pètals de pensament.
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