
 
 
 

 

Diu la dita que les llenties si les vols les menges i si no les deixes, però la realitat és que 

els llegums són sans, saborosos, i plens de propietats saludables. 

 
INGREDIENTS: 

• 400 grs. de llenties pardines 

• 1 ceba tallada a dauets petits 

• 1 pastanaga tallada a daus 

• ½ pebrot vermell a daus 

• tomàquet natural (triturat de llauna) 

• oli d’oliva 

• sal  

• una fulla de llorer 

• dos grans d’alls 

 

PREPARACIÓ 
 

El dia abans cal que poseu les llenties en remull amb aigua freda (que l’aigua les cobreixi).  

 

ELABORACIÓ: 
 

• Poseu a bullir a foc lent les llenties amb la mateixa aigua que havien estat en remull el dia abans. 

• Afegiu una fulla de llorer  i  dos grans d’all sense pelar.  

• Quan arrenquen el bull han de coure de 15 a 20 minuts. Abans d’apagar les llenties les saleu. 

• A part en una paella amb l’oli d’oliva hi sofregiu la ceba, la pastanaga i el pebrot. Ho deixeu coure tapat, si 

queda molt sec, s’hi pot afegir una mica d’aigua. Afegiu un pessic de sal. Quan s’estoven hi afegiu el 

tomàquet natural i ho deixeu coure tot junt  10 minuts.  

• Quan teniu el sofregit de les verdures al punt, les poseu a l’olla de les llenties. Deixeu que bulli uns cinc 

minuts i ja les podeu  servir. 

 

Bon profit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLENTIES AMB VERDURES 
 
  cuinem 



 
 
 
VALOR NUTRICIONAL                                            
 
 
Els llegums són un grup d’aliments d’origen vegetal amb un gran contingut en proteïnes . 

 

Els de major consum al nostre País són els cigrons, les mongetes i les llenties, i, en menys proporció, les faves i els 

pèsols. Ja fa uns anys s’ha introduït un altre llegum: la soja 

 

Les recomanacions pel consum de llegums són 2 plats a la setmana. (80gr de llegum en cru). 

Una ració de llegums equival a un plat de llenties, cigrons, mongetes blanques... si l’escudella o l’amanida porten una 

mica de llegum equival a mig plat. 

  

                                                               
 
Les llenties  són: 

 

� Una bona font de proteïna vegetal.  Aquesta proteïna és de menor valor biològic que la carn, el peix o l’ou. 

Una manera d’aconseguir que aquesta proteïna sigui d’alt valor biològic és barrejar-les amb els cereals 

(arròs 

 

� Són riques en hidrats de carboni. 

 

� Ens aporten una elevada quantitat de fibra, Un problema és que donen flatulència. Per evitar-ho, es poden 

triturar en forma de puré, ja que és a la pell on es troba la fibra. Una altra solució és prendre un iogurt per 

postres, que farà que digerim millor el llegum. 

 

� Tenen un baix contingut en greixos. 

 

 

� Altres propietats nutritives de les llenties les trobem en l’aportació de vitamines del grup B (B1, B2, B3 i B6) 

que tindran cura del nostre sistema nerviós. Així mateix cal destacar la seva aportació en ferro, potassi, 

fòsfor, sodi, magnesi, manganès, coure, calci o altres vitamines com la C, E, així com àcid fòlic (la deficiència 

del qual pot ocasionar que apareguin símptomes de depressió o mal humor). Pel seu alt contingut en seleni 

són antioxidants i protectores enfront dels radicals lliures, responsables de l’envelliment i alguns càncers. 

 

 Per acabar hem de remarcar que aquest llegum ajuda a les persones que fan grans esforços mentals de manera que 

els estudiants es veuen beneficiats en consumir-les.  


