
ARRÒS VERD CREMÓS

Elaboració

Precoure l’arròs. Posar una mesura d’arròs per dues de brou; un 
cop comenci al bullir, tapar i coure uns 30 minuts a foc molt, molt 
lent (l’arròs quedarà una mica cru, i hi haurà líquid sobrant).
Mentrestant, ofegar a foc molt, molt lent la ceba amb l’oli, el 
llorer i la farigola. Quan es comenci a caramel·litzar afegir el 
pebrot. S’ha d’estar molt atent, perquè ha de quedar al límit de 
daurada, però sense que amargui la ceba, que sigui dolça.
Afegir l’arròs i acabar de cuinar. Incorporar el brou sobrant 
a l’arròs i anar barrejant mentre es cuina. Agregar més brou 
calent fins que l’arròs estigui cuit.
Al barrejar fem que els midons es desprenguin millor de l’arròs 
i d’aquest manera aconseguim una textura de risotto.
Abans de servir, posar la picada. 

Les receptes de REL han estat cedides per la chef Mireia Anglada, chef de 
alta gastronofia i experta en nutrició / www.mireiaanglada.com

Recepta per a quatre racions
Ingredients

Elaborar una salsa pesto amb:
- 30 g d’alfàbrega en fulles
- 25 g de julivert desfullat
- 30 g de pinyons
- 30 g de parmesà ratllat (opcional)
- ½ gra d’all
- 50 ml d’aigua
- 1,5 dl d’oli d’oliva verge
- Sal
Triturar-ho tot i deixar-ho molt fi.

Arròs
- Arròs integral ecològic Rel
- 1 kg de ceba tallada a quadradets
- 5 dents d’all picades
- 250 g de pebrot verd a quadradets
- Oli d’oliva verge
- Llorer
- Farigola fresca
- Brou de pollastre o vegetal

L’arròs integral es cultiva a la Xina des fa uns 7.000 anys i és el segon 
cereal més consumit al món després del blat. És una fantàstica font 
d’energia, proporciona vitamines (sobretot del grup B: B1, B2, B6 i vi-
tamina E), proteïnes i minerals, en especial potassi, fòsfor i magnesi, i 
en menor mesura calci, sodi i seleni. Els celíacs se’l poden menjar sense 
problemes perquè no conté gluten. 
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