
sabies que...

postres de la 3ª setmana del mes.

la recepta destacada
de la tere

les pastanagues
el nostre producte de temporada

Teresa's vegan carrot cake
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Originalment les pastanagues eren 
morades. Les primeres de color taronja 
es van produir a Holanda durant el 
s. XVI per a aconseguir una pastanaga 
tan taronja com el color de l'emblema 
de la Casa Reial holandesa d'Orange. 

Em confesso una devota del carrot cake, una 
recepta british que s'ha convertit en un 
clàssic de la rebosteria.
Existeixen nombroses versions, i us convido 
a tastar  la meva. Juntament amb la farina 
de blat sarraí, la pastanaga és l'ingredient 
principal d'aquest deliciós i nutritiu 
pastís, elaborat només amb ingredients 
saludables, naturals i sense greixos 
refinats. Amb aquest carrot cake cuides el 
teu cos mentre li dones un caprici. .  

La pastanaga, enfonsada sota terra, atresora 
nutrients essencials per a una bona salut. 
Aquest mes et descobrim les seves propietats 
nutricionals i usos a la cuina per treure-li 
el màxim partit ara que n’és temporada.

De la pastanaga sabem que, gràcies a la seva 
riquesa en betacarotens, un pigment taronja 
que es converteix en vitamina A, beneficia la 
nostra vista i la salut de la nostra pell; 
però la seva composició rica en vitamines 
i minerals reporta molts beneficis per al 
nostre organisme. És font de vitamina E i 
de vitamines del grup B com els folats, molt 
importants durant l'embaràs. Gràcies al seu 
contingut en potassi, i quantitats discretes 
de fòsfor, és un excel·lent vigoritzant per 
a ments cansades. El seu contingut en fibra 

vegetal, en forma de pectina, la fa molt 
útil per normalitzar el trànsit intestinal. 
I finalment, menjar-la crua enforteix les 
dents i les genives.

La forma més sana de menjar-la és crua en 
amanides i crudités, o en sucs liquats i 
batuts. Però el seu ús més tradicional és 
en sopes, cremes de verdures, guisats i 
sofregits. També està deliciosa bullida, 
adobada en vinagre, fermentada, al vapor, 
saltejada, glacejada... i a més, pel seu 
sabor dolç, és ideal per preparar postres i 
pastissos, com el famós pastís de pastanaga, 
dolços i melmelades. Se li pot demanar més? 

Es creu que va néixer a la Xina cap al 221 
aC, a la regió de Manxúria, quan l’emperador 
Qin Shi Huang va demanar els metges que 
trobessin la clau per allargar-li la vida i 
gaudir de bona salut. I els metges van complir 
creant la kombutxa, que allà es coneix com 
l’elixir de la vida eterna. Altres teories en 
situen el naixement al Japó, on la va portar 
un metge coreà anomenat Kombu, del qual 
procedeix el nom de kombutxa, com a medicina 
per a l’emperador Inkyo. A Europa va arribar 
a través de Rússia al final del segle XIX. I 
va tenir l’època daurada als anys seixanta 
gràcies a un estudi suís que va comparar-ne 
els beneficis amb els del iogurt. 

brindem amb kombutxa!

Teresa Carles Barcelona ha rebut la 
certificació Biosphere Sustainable 
Lifestyle. 

Aquesta certificació posa en valor 
la feina i el compromís de l'equip 
en termes de sostenibilitat i medi 
ambient, com oferir als nostres 
clients productes de temporada i 
proximitat. Això és possible gràcies 
a gent com tu, conscienciada amb una 
alimentació saludable i responsable 
amb el medi ambient.

Biosphere és un sistema de certificació 
en sostenibilitat a nivell mundial 
alineat amb l'agenda 2030, els seus 
169 objectius i els 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). .

Biosphere
Sustainable Lifestyle



teresacarles.com/tc instagram & facebook: @teresacarles

salut, amor i sobretot....menjar sa!
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entrant + principal _10,50

OPCIÓ 1

principal + postres _11,95

OPCIÓ 2

entrant + principal + postres _14,45 
OPCIÓ 3

2: escull la teva beguda

aigua osmotitzada (0,5L.) _1,95

copa de vi de la casa _3,50

suc cold-pressed _4,95

kombucha _4,95

pa rústic integral _1,00

we love you
veggie much!
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whole grain 
pappardelle amb 
pesto de kale i 

ametlles

canelons de 
xampinyons i 
tofu, mousse 
de pebrot i 
albergínia, 
'gouda' vegà

pastís de figues 
i nous amb 

xocolata calenta

maduixes 
rostides

a la mel amb 
gelat de vainilla

quefir amb 
fruita seca

iogurt de soja: 

natural
–

préssec i mango 
–

nabius

crema de 
pastanaga i 

taronja al toc
de gingebre

col verda 
macerada, 

pastanaga, poma, 
'cheddar' vegà, 

panses i amaniment 
de iogurt al curri

milanesa de 
'pollastre' vegà  
amb saltejat 
de bròquil i 
pastanaga amb 
salsa barbacoa

estofat de 
mongetes 
blanques, 

mongeta verda, 
carxofa i bolets

polenta de 
bolets al curri 
amb tomàquets 
al forn i ou 

ferrat

tagliatelle amb 
mandonguilles 
casolanes 

d'albergínia 
i salsa de 
tomàquet i 
orenga

whole grain 
penne a la 
carbonara de 
xampinyons i 

'bacon' de coco

cuores de 
seitan, ceba 

caramel·litzada 
i rocafort amb 
salsa de nous 

i api

Teresa's vegan 
carrot cake, 

crema d'anacards 
i salsa de 
taronja

púding de 
xocolata i 
alvocat

quefir amb 
fruita seca

iogurt de soja: 

natural
–

préssec i mango 
–

nabius

Immunity Boost 
soup: miso, 
pastanaga, 

mongeta tendra, 
xiitake i bròquil

verdures al 
curri amb 
brotxeta de 
croquetes de 

soja

enciam romana, 
tomàquet, 

alvocat, daus de 
'formatge' vegà, 
panses, nous i 
vinagreta de 
mostassa

saltejat de 
mongetes verdes, 
mongetes azuki, 
mini patates, 
carbassa, 

ametlles Marcona 
i Teresa's 

Ceasar Kalamata 
sauce

risotto d'arròs 
integral, 
carbassa, 

espinacs, ceps 
i tempeh

cannelloni de 
'pollastre' 
rostit vegà, 
beixamel de 
pebrots del 
piquillo i 
'gouda' vegà

pastís vegà de 
peres, xocolata 

i festucs

púding de xia 
amb maduixes, 

nabius i 
avellanes

batut de 
quefir i mango

iogurt de soja: 

natural
–

préssec i mango 
–

nabius

Teresa's Veggie 
Dashi

kale, alvocat, 
parmesà, cigrons 
cruixents i salsa 

de xipotle

wok de mongetes 
verdes, carxofa, 

bròquil, 
espinacs, 

pastanga, tofu 
i salsa de soja

tàrtar de 
cigrons, alvocat, 
pera i tofunesa 

de cúrcuma

whole grain 
risotto, salsa 
de pastanaga a 
les fines herbes 

i xiitake

ravioli 
'4 formatges' 

vegans, salsa de 
pastanaga i pipes 

de carbassa

vegan 
cheesecake, 
crumble de 
civada i 
ametlles 

amb salsa de 
maduixes

peres amb suc de 
taronja, 

vi negre i gelat 
d'avellana

batut de quefir, 
plàtan i dàtils

iogurt de soja: 

natural
–

préssec i mango 
–

nabius

crema de carbassa, 
coco i gingebre

mesclum de fulles 
verdes, pastanaga 
ratllada, poma, 
'mozzarella' 

vegana, maionesa 
suau de soja i 
sèsam negre

tofu, albergínia 
i xiitake 

teriyaki sobre 
espinacs i sèsam

mandonguilles 
veganes de 

'vedella' amb 
pèsols i ceba 
caramel·litzada 
sobre brou suau 
de verdures

cuscús de 
verdures, 

cigrons i seitan

spaghettini 
WGVBG 

(whole grain 
vegan black 
garlic)
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