
Cuina pels teus ulls

Lloms de sardina damunt 
de galeta de paella valenciana 
i ketchup artesà
Ingredients 
360 gr de paella sense entrebancs 
300 gr de mongeta verda
500 gr de pèsols sencers 
1kg de sardines ben grossetes
ketchup casolà (100 gr de sofregit 
de tomàquet, 20 gr de sucre moré 
i 15 cl de vinagre de vi blanc, una 
mica de clau (especie), una mica 
de mostassa en pols, sal i pebre). 

Dies abans:

Escollir dos tipus de verdures que agradin 
als vostres fills, per exemple, pèsols i 
mongeta verda.

1. Rentarem la mongeta verda, treurem els 
fils i la tallarem petita i fina, l’escaldarem 
amb aigua i sal, bullint durant 4 min, 
desprès la refrescarem amb aigua, gel i 
sal.
La sal, tant per bullir com per refredar amb 
el gel mantè la clorofil-la de les verdures 
verdes i les seves vitamines.

2. Desgranarem els pèsols a poguer ser, 
del Maresme, ja que són més dolços i 
tendres.  
És una feina entretinguda per a que 
participi el teu fill.

3. Escaldarem els pèsols 5 min i els 
refredarem (aigua, sal i gel).

4. Escorrerem les verdures i les reservarem 
a la nevera.

5. El mateix dia aprofitarem per a fer una 
paella, i abans de servir-la a la taula en 
retirarem 360 gr sense entrebancs i li 
afegirem les verdures.

6. Posarem l’arròs i les verdures entre 
dos papers antigrassos (també anomenat 
paper mantega), allisarem amb un curró 
l’arròs, ja tebi amb un gruix d’un cm 
aproximadament i deixarem refredar en 
una safata de forn en el congelador per 
parar la cocció i que no es cobi massa.

7. Una vegada fred i allisat l’arròs tallarem 
4 rectangles de 10 x 15 cm i ho mantindrem 
al congelador o nevera (depèn de quan 
vulgui fer aquest plat).

8. Per a fer el ketchup casolà courem tots 
els ingredients durant 30 min a foc lent i 
triturarem molt bè i deixarem refredar.
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El mateix dia de fer el plat 

1. Escatarem les sardines suaument amb 
un ganivet.

2. Treurem els seus lloms:
Amb el ganibet, seguint l’espina dorsal 
desde el cap fins a la cua. 

Amb la mà, treient el cap juntament amb 
l’espina dorsal.

3. Treurem les espines dels lloms amb 
una pinça (es pot trobar a les ferreteries).

Enplatat

1. Marcarem en una paella antiadherent 
els 4 rectangles d’arròs amb una mica d’oli, 
per un cantò i en posarem un a cada plat.

2. Marcarem els lloms de sardines en una 
paella, per la pell durant 15 segons i els 
col.locarem damunt “la galeta de paella”. 

3. Posarem una mica d’ amanida damunt 
les sardines per donar frescor i color.

4. Acabarem el plat amb una culleradeta 
de ketchup casolà.

Beneficis sobre la salut ocular:

S’ha demostrat que el nivell sèric de 
vitamina D en nens i joves miops és més 
baix que en no-miops, i que els receptors 
intracel.lulars de vitamina D-3, modificant 
l’homeostasis del calci, tenen influència 
en el desenvolupament de la miopia. 
Donats aquests antecedents sembla 
convenient aconsellar als nens miops una 
dieta rica en vitamina D.
Els aliments més rics en vitamina D són 
els peixos blaus: sardina, seitó, arengada, 
tonyina…
Donat que aquest tipus de peix no sol 
agradar als nens, hem intentat fer una 
recepta amb sardines que resulti més 
atractiva als nens.
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