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Beneficis dels productes 
d’origen vegetal

Són molt saludables i 
complets, gràcies a la 

seva riquesa en proteïnes, 
hidrats de carboni, greixos 
insaturats, sals minerals, 

vitamines i aigua. 

Es digereixen fàcilment. 

Estan lliures de colesterol 
i de greixos saturats, i són 

baixos en calories. 

Aporten energia i són  
molt nutritius. 

Cada vegada som més les persones que incorporem 
els aliments d’origen vegetal a les nostres dietes. 
Menjar de manera equilibrada cereals, llegums, fruita, 
verdura, hortalissa i proteïnes vegetals com a base 
de l’alimentació produeix beneficis per a la salut i és 
un estil de vida per a moltes persones.  Per això, hem 
decidit elaborar aquesta guia, perquè coneguis la gran 
varietat de productes d’origen vegetal que existeixen, 
les seves propietats i com utilitzar-los a la cuina. 

Introducció



Què és 
S’obté a partir de la beguda de soja. La seva 
textura és molt semblant a la del formatge 
fresc i té un gust molt suau; de fet, sol adoptar 
el sabor dels aliments amb els quals es 
combina.  

Tofu

Tofu d’alfàbrega 
Taifun 200 g

Tofu fresc 
Vegetalia 250 g

Tofu amb sèsam 
Natursoy 125 g

Són un perfecte segon plat, igual que la carn, i te 
les recomanem per la seva riquesa en vitamines, 
antioxidants, minerals i fibra. A més, t’ajudaran a 
mantenir a ratlla el colesterol pel seu baix contingut 
en greixos. 

PROTEÏNES D’ORIGEN 
VEGETAL 

Propietats
És baix en calories, molt digestiu i està lliure 
de colesterol. Conté un elevat percentatge de 
proteïnes, a més dels 10 aminoàcids essencials 
que el nostre cos necessita. El tofu és el derivat 
de la soja més adequat per beneficiar-se de les 
isoflavones (ideals per combatre els efectes de 
la menopausa). 

Com es cuina
Si el consumeixes natural, és necessari bullir-lo 
durant 10 minuts. A més, pots combinar-lo amb 
cereals, incorporar-lo en una amanida, en un 
estofat o prendre’l saltat amb verdures. També, 
pots fregir-lo, empanar-lo, guisar-lo, cuinar-
lo a la planxa, com a base de mandonguilles, 
croquetes i hamburgueses. Finalment, resulta 
deliciós en sopes, maioneses, pastissos i 
postres. 



Què és
Originari d’extrem Orient, té una textura molt 
similar a la de la carn. S’obté a partir de la farina 
de blat. En concret, el seitan és la proteïna 
insoluble de blat, el gluten. 

Propietats
És un aliment molt fàcil de digerir i està lliure 
de colesterol i greixos saturats. Es recomana 
combinar-lo amb llegums, per aconseguir 
una aportació més gran de proteïnes. És un 
excel·lent aliment per als esportistes, ja que 
els ajuda a desenvolupar la seva musculatura. 
També és adequat per a persones amb 
problemes digestius. 

Com es cuina
Té una textura sòlida, molt similar a la de la carn, 
i per això el pots preparar de la mateixa manera: 
a la planxa, al forn, arrebossat, estofat, com a 
farciment… 

Seitan

Seitan fresc
Veritas 250 g

Filet seitan
Sabbio 750 g

Seitan d’espelta
Natursoy 250 g

Què és
És un producte originari d’Indonèsia que s’obté a 
partir de la fermentació de diferents grans com 
ara la soja, els pèsols, etc

Propietats
Destaca per la seva bona digestió i el seu alt 
valor nutritiu (conté aproximadament la mateixa 
quantitat de proteïnes que la carn). També ajuda 
a enfortir els ossos. 

Com es cuina
És un producte molt versàtil. Pots fregir-lo, 
saltar-lo, arrebossar-lo, fer-lo a la planxa, afegir-
lo a estofats, bullits, sopes, plats de cereals, 
pastes, cuinar-lo al vapor… A l’hora de servir-
lo, et suggerim diverses opcions: com a plat 
principal, com a ingredient per a altres plats (per 
exemple, amanides), o per preparar canapès. 

Tempeh

Tempeh arrebossat 
amb all i julivert
Vegetalia 250 g 

Tempeh macerat 
amb tamari
Vegetalia 70 g



El formatge és l’aliment que més costa substituir a les persones 
que intenten obrir-se a noves tendències alimentàries i disminuir 
el consum de productes animals. Per aquest motiu, volem donar 
a conèixer les opcions que es poden trobar, iguals de saboroses 
i versàtils per a la cuina vegana. 

Els formatges vegetals s’elaboren a base d’oli de coco o fruita 
seca, i a través de diferents processos d’elaboració i espècies. 
Alguns es distingeixen amb textures i aromes particulars mentre 
que d’altres pretenen imitar les característiques organolèptiques 
dels formatges tradicionals a base de llet (ratllat, en rodanxes, 
mozzarella, etc.). 

Formatges vegetals

Mozzarella vegana
Violife 200 g

Veggie formatge 
ratllat 
Natursoy 200 g

Queintenso 
Vegetalia 160 g

ELABORATS  
VEGETALS 

A Veritas posem a la teva disposició una gran 
varietat d’elaborats vegetals, molt nutritius i rics en 
proteïnes. Descobreix-los! 



A Veritas tenim hamburgueses de quinoa 
i carbassa, de seitan i albergínia, de mill i 
bròcoli, de verdures, de xampinyons i de tofu 
combinades amb samfaina, algues, espinacs o 
fines herbes. Tasta-les totes i descobreix quina 
és la teva preferida! 

Amb una aparença i un gust pràcticament igual 
que el bratwurst o el frankfurt, aquests aliments 
elaborats a partir de tofu poden ser ideals per 
menjar amb pa, amb arròs a la cubana o fins 
i tot en plats de pasta o amanides. Pots triar 
entre el gust clàssic, el fumat o l’amanit amb 
fines herbes. 

Hamburgueses
vegetals

Patés
vegetals

Frankfurts  
vegetals

 Paté a les fines 
herbes
Veritas 175 g

Paté de xiitake
Vegetalia 110 g

Salsitxa BBQ 
Taifun 250 g Burger de mill  

i albergínia sense 
gluten 
Germinal 180 g 

Burguer edamame
Sorribas 160 g

Vburger  
quinoa-carbassa
Veritas 200 g

Els patés vegetals són molt saludables, i són 
poc calòrics. A les nostres botigues trobaràs 
una gran varietat de patés vegetals amb base de 
tofu, verdures o olives, per untar amb una torrada 
o per donar gust a la pasta. Tot un món per tastar 
i descobrir! 



RECEPTA
Hamburguesa 
de polenta  
i verdures



Hamburguesa de polenta i verdures. Recepta preparada pel reconegut 
xef Sergi de Meià, amb l’objectiu de presentar plats saludables i 
vistosos, que podràs preparar de manera senzilla i ràpida. Els hidrats de 
carboni d’absorció lenta presents en la polenta ajuden a mantenir uns 
nivells estables de sucre a la sang.

Ingredients:

180 g de polenta

250 g de llenties cuites

450 ml d’aigua

300 g de carbassa

300 g d’espinacs

300 g de pastanagues

200 g de nap

5 tomàquets secs en oli

2 branques d’api

1 cullerada petita de pebre vermell dolç

Comí

Nou moscada

Romaní

Sal

Oli d’oliva verge

Elaboració:

Pela i pica finament les pastanagues, la 
carbassa i el nap. Pica també l’api i els 
tomàquets secs, i condimenta-ho amb romaní, 
pebre vermell dolç, comí i ratlladura de nou 
moscada. Remena-ho bé i reserva-ho.

Porta l’aigua a ebullició i afegeix-hi una mica 
de sal i la polenta en forma de pluja. Ves-ho 
remenant durant uns quants minuts amb una 
cullera de fusta, fins que quedi ben espès.

Incorpora la polenta a les verdures i remena-ho 
fins a obtenir una massa homogènia.

Fes les hamburgueses, cou-les a la planxa amb 
unes gotes d’oli d’oliva i serveix-les.
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Hamburguesa de 
polenta i verdures



Amb l’objectiu de mantenir una dieta equilibrada, i aportar 
al nostre organisme la quantitat de proteïnes que aquest 
necessita, és necessari combinar els llegums amb els cereals. 

Per exemple, podem preparar un plat de llenties, cigrons, 
azukis… amb arròs, quinoa o fajol. Aquests dos últims són 
uns pseudocereals molt apreciats per la seva aportació de 
proteïna completa; és a dir, contenen els aminoàcids que el 
cos necessita, en la quantitat que aquest els requereix. 

La quinoa procedeix de la regió andina i 
destaca pel seu contingut en proteïnes i en 
minerals, especialment en calci. A més, és un 
pseudocereal baix en greix i no conté gluten. 

S’ha de bullir entre 10 i 20 minuts. Estarà a punt 
quan en el gra aparegui un cercle. Es pot utilitzar 
com a alternativa a l’arròs o a la pasta. 

Quinoa

Quinoa 3 colors 
Quinua Real 500 g

LLEGUMS  
I CEREALS 



La llentia vermella és un llegum típic de la cuina 
índia. Té una mida i una forma similar a la llentia 
pardina, tot i que la principal diferència entre 
elles és el color i el gust. Una altra diferència és 
que la llentia vermella no té pell i resulta ideal 
per a aquelles persones que no digereixen bé 
els llegums. Són riques en ferro, fibra, hidrats de 
carboni, vitamines, proteïnes i minerals. 

Aquest tipus de llentia no cal posar-la en remull 
abans de cuinar-la i la seva cocció és més 
ràpida. Una vegada cuinades, són cremoses; per 
aquest motiu són ideals per fer purés, sopes o 
curris. 

El fajol va ser una de les primeres espècies 
conreades, i és originari del Caucas. Posseeix 
proteïnes d’alt valor biològic i és molt ric en 
minerals, sobretot en ferro. A més, conté un 
component excel·lent per tractar la fragilitat 
capil·lar. 

Es pot utilitzar com a guarnició per a sopes, carn, 
peix i postres. També es pot consumir en cru 
com a cereal d’esmorzar i en amanida. 

Llenties vermelles

Fajol

Fajol
El Granero 500 g

Llenties vermelles
Veritas 500 g



L’azuki és un llegum vermell típic dels països orientals, molt 
apreciat gràcies a la seva riquesa en nutrients. La medicina 
tradicional xinesa i la macrobiòtica en recomanen el consum per 
enfortir el ronyó, ja que tonifica el sistema urinari. Té l’avantatge 
de ser fàcilment assimilable per l’organisme i no produeix gasos 
intestinals ni flatulències, com passa amb la majoria dels llegums. 
A més, malgrat ser dolça, no té un alt contingut de sucre. 

Per cuinar les azukis cal posar-les en remull unes 12 hores perquè 
l’aigua penetri al seu interior i es coguin amb més facilitat. Una 
vegada netes, remullades i escorregudes, es posen al foc amb 
l’aigua o el brou fred. Si tries l’olla tradicional per cuinar-les, durant 
els primers deu minuts han de bullir a foc ràpid i sense tapar, i 
després de la cocció han de continuar a foc lent perquè la pell no 
es trenqui. 

Azukis

Azukis cuits
Veritas 400 g



RECEpta 
Amanida de 
kale, quinoa 
i azukis



Amanida de kale, quinoa i azukis, una recepta senzilla, de colors i plena 
de nutrients gràcies a la combinació de kale i quinoa, dos coneguts 
superaliments. El toc especial el posa la vinagreta a base de tahin i 
mostassa antiga.

Ingredients:

4 fulles de kale

1/2 tassa de quinoa

1 tassa d’azukis cuits

1/4 de ceba

2 taronges

1 magrana

2 grapats de nous

4 cullerades soperas de gomasio

Coriandre fresc

Sal marina

Ingredients per a l’amaniment:

1 taronja

2 cullerades petites de mostassa antiga

2 cullerades petites de tahina blanca

2 cullerades petites de vinagre d’arròs

2 cullerades petites de xarop d’atzavara

2 cullerades soperes d’oli d’oliva verge

Elaboració:

Renta la quinoa i cou-la amb sal marina. 
Reserva-ho.

Talla la kale en trossos i escalda-la en 
abundant aigua bullent durant 4 minuts. Cola-la 
i reserva-la.

Prepara l’amaniment esprement la tronja 
i barrejant el suc amb la mostassa antiga, 
la tahina blanca, el vinagre d’arròs, el 
xarop d’atzavara i l’oli d’oliva. Remena-ho 
lleugerament fins que s’integrin els ingredients.

Pica la ceba ben fina i col·loca-la en un bol gran 
juntament amb la kale, la quinoa, les azukis, el 
gomasio i les nous trossejades.

Aboca l’amaniment al bol i barreja-ho amb 
cura.

Decora-ho amb trossos de taronja i grans de 
magrana.
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Amanida de kale, 
quinoa i azukis



Les begudes vegetals són una alternativa per a les 
persones que tenen intolerància a la lactosa i per a 
les veganes. Es poden prendre amb cafè, amb te, 
amb cacau, soles o es poden utilitzar per cuinar o 
per fer postres T’animes a tastar-les? 

Begudes
vegetals

Les més populars

Beguda de soja 
Monsoy 1L 
 
Amb soja: sense gluten i rica 
en lecitina. Destaca per ser 
la més proteica i la menys 
calòrica. 

Beguda d’arròs  
Amandin 1L

Amb arròs: sense gluten. 
Especialment recomanada per a 
estómacs delicats.

Beguda  
d’ametlles 
Ecomil 1L
 
Amb ametlles:  
molt digestiva i sense gluten. 

25409
Beguda  
d’avellana 
sense sucre  
Ecomil 1L
 
Amb avellanes: tampoc té 
gluten i destaca pel seu alt 
contingut en calci, magnesi i 
fòsfor, que ajuda a mantenir un 
sistema ossi saludable.

Beguda de civada  
sense gluten
Monsoy 1L  

De civada: amb 
gluten o sense. D’una 
manera o altra ajuden a 
combatre l’insomni i són 
unes grans aliades del 
colesterol. 



Les grans desconegudes

Beguda de cànem  
Ecomil 1L 
 

Beguda de cànem: 
aquesta llavor té una 
equilibrada relació entre 
àcids grassos omega-3 
i omega-6, i conté 20 
aminoàcids, nou dels quals 
són essencials. Sense 
gluten. 

Beguda de mill 
Isola 1L 
 

Beguda de mill: és el 
cereal amb més ferro i 
magnesi que existeix i per 
les seves extraordinàries 
propietats és indispensable 
en la dieta dels celíacs. 
Sense gluten. 

Beguda de fajol 
Isola 1L

Beguda de fajol: conté 
lisina, un aminoàcid clau en 
la reconversió proteica que 
no se sol trobar en altres 
grans. Sense gluten.

Beguda de civada amb calci 
Amandin 1L
 
Amb calci: un mineral 
imprescindible que s’afegeix a les 
begudes d’arròs, ametlla, civada 
i coco. L’alga Lithothamnium 
calcareum conté calci assimilable 
i la medicina natural la recomana 
per alcalinitzar i mineralitzar 
l’organisme. 

Enriquides  per millorar  
el perfil nutricional

Beguda d’arròs  
amb avellanes 
La Finestra 1L
 
Amb ametlles i avellanes: 
enriqueixen les begudes 
d’arròs i de civada amb greixos 
saludables i vitamina E.



RECEPTA
Beguda 
d’ametlla 
casolana



Descobreix com preparar una beguda d’ametlla casolana, endolcida 
amb dàtils, que t’encantarà pel seu gust dolç i suau. La beguda 
d’ametlles conté vuit aminoàcids essencials, és molt rica en calci, ajuda 
a reduir el colesterol i es digereix amb facilitat. Una autèntica meravella 
que et podràs preparar a casa en menys de 20 minuts.

Ingredients:

200 g d’ametlles crues

750 ml d’aigua

1 trosset de beina de vainilla

2 dàtils sense pinyol

Un pessic de sal

Elaboració:

Posa en remull les ametlles la nit anterior. 
Cola-les i renta-les amb aigua.

En una batedora potent, col·loca les 
ametlles, la vainilla, l’aigua, els dàtils i la sal. 
Bat-ho durant uns 2 minuts o fins que tot 
quedi ben integrat.

Cola-ho utilitzant una tela que deixi passar 
el líquid.
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Beguda d’ametlla 
casolana



Crema de civada 
per cuinar  
Lima 20 cl 

Crema de soja 
per cuinar 
Condi 20 cl 

Crema d’arròs 
per cuinar
Amandin

Per cuinar o per untar tenen un gust que s’adapta 
tant a plats dolços com salats. La seva textura 
extraordinàriament cremosa és perfecta per 
preparar purés de verdures, salses, batuts, 
pastissos, etc. I també es poden afegir al cafè o al 
te per donar-los un toc especial. 

cremes
vegetals

De soja: amb només un 15% de 
greix és la més semblant a la nata 
de cuina de llet de vaca. Té un sabor 
deliciós que enriqueix qualsevol 
recepta i la pots utilitzar per gratinar 
o crear amaniments i condiments. 
Sense gluten.

D’arròs: delicada i molt lleugera, 
és la més digestiva, i casa amb 
qualsevol aliment. Sense gluten.

De civada: aromàtica i molt 
agradable al paladar, la pots 
incorporar en purés de verdures, 
batuts i postres.



D’ametlles: satisfà tots els paladars, 
probablement gràcies a la untuositat que 
li atorga el mateix oli de la fruita seca i 
també pel seu gust dolç. Es pot combinar 
i barrejar amb ingredients àcids i dota 
d’un aire únic sopes, estofats, verdures, 
salses per a pasta, pastissos, postres i 
batuts. Sense gluten. 

De cacauet: en ser rica en 
proteïna, resulta molt saciant 
i és perfecta per a dietes 
veganes, vegetarianes i baixes 
en carbohidrats.

Crema de coco 
per cuinar
Isola 20 cl 

Crema de  
cacauet 100%
Veritas 330 g

Crema 
d’ametlles  
100%
Veritas 300 g

Crema 
d’ametlles 
per cuinar  
Ecomil 200 g

Crema de fajol  
per cuinar
Amandín 20 cl 

De fajol: aquest pseudocereal s’està 
convertint en un pilar en l’alimentació 
de les persones celíaques per les 
proteïnes que conté. És un aliment de 
gran personalitat que no deixa indiferent 
a ningú i que s’inclou en multitud de 
receptes de diferents gastronomies, 
com les conegudíssimes creps bretones. 
Sense gluten.

De coco: el seu gust inconfusible la 
converteix en magnífica per a plats 
d’estil thai i batuts de maduixa, mango 
o plàtan. I si el que vols és muntar 
nata vegetal és, sens dubte, la ideal, 
sobretot si té un 50% o més de coco. 
Sense gluten.



RECEPTA 
Crema 
d’azukis  
i cacau



Aquesta crema d’azukis i cacau és una proposta casolana per untar 
deliciosa i nutritiva. Gaudeix d’aquesta recepta que et proposa la food 
blogger Rocío Montoya, de Veggie Boggie. Les avellanes són riques en 
minerals i vitamina C, el cacau té una gran capacitat antioxidant i les 
mongentes azukis li afegeixen un extra de proteïna vegetal de qualitat.

Les cremes ecològiques per untar són perfectes per a esmorzars, 
berenars, aperitius o sopars informals. Descobreix totes les propostes 
dolces i salades que trobaràs a Veritas.

Quan obrim una crema per untar el primer impuls sol ser escampar-la 
sobre una torrada, però les seves possibilitats a la cuina van molt més 
enllà, com ara afegir textura a una salsa o enriquir pastissos i pans de 
pessic.

Ingredients:

60 g d’avellanes torrades

5 cullerades d’azukis cuites

5 dàtils

4 cullerades de cacau en pols

30 ml de beguda vegetal

1 cullerada petita d’oli de coco

Elaboració:

Treu els pinyols dels dàtils.

Tritura tots els ingredients al processador 
d’aliments fins a obtenir una crema untuosa.

Pots modificar la textura per adaptar-la a les 
teves preferències afeint-hi beguda vegetal 
al gust..
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Crema d’azukis  
i cacau



Descobreix alternatives saludables i llamineres als 
dolços tradicionals. T’oferim postres vegetals amb 
base de grans i fruits secs, gelats vegetals elaborats 
amb begudes veganes i rebosteria lliure de mantega  
i llet.

Són una alternativa saludable a les postres de tota la vida: s’elaboren 
a base de grans i fruita seca, són endolcits amb fruites i respectant els 
temps de ferments naturals.  

Aporten una àmplia dosi de bacteris saludables a l’intestí, que ajuden 
a regular la salut digestiva amb probiòtics suaus per a l’estómac. Els 
bacteris intestinals es correlacionen amb una funció immunitària 
millorada. 

Una altra característica de les postres vegetals és l’aportació de calci i 
vitamina D, dos nutrients clau en el desenvolupament dels ossos. 

Tot això, a més del seu gust exquisit converteix les postres vegetals en 
una excel·lent opció per consumir entre hores tant nens com adults. A 
més, es poden congelar per consumir-les amb una textura similar al gelat. 

Postres vegetals

Postre de coco 
straciatella
Happy Coco 125 g

Dolços

Postre d’ametlla
Abbot 125g



RECEPTA 
Natilles 
sense ou



Natilles sense ou, l’alternativa vegetal a les natilles tradicionals, gràcies
a l’ús del kuzu. Aquesta arrel té la capacitat d’espessir i aportar una
textura gelatinosa. Descobreix com utilitzar-lo en aquesta tècnica de
cuina de la xef Mireia Anglada.

Ingredients:

400 ml de beguda d’arròs

100 g de crema d’arròs

65 g de sucre de coco

1 beina de vainilla

25 g de kuzu

Gerds liofilitzats

Elaboració:

En un pot, dissol el kuzu en la beguda vegetal  
i la crema d’arròs.

Barreja-ho amb el sucre i la beina de vainilla.

Porta-ho a ebullició i remena-ho constantment. 
Deixa-ho bullir entre 3 i 5 minuts.

Deixa refredar les natilles i serveix-les 
juntament amb els gerds.
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Natilles sense ou



Els tradicionals gustos de gelat, però elaborats a 
partir d’ingredients completament vegetals, com 
la soja o l’arròs. Destaca el seu baix contingut en 
greixos i la seva textura cremosa.  

Elaborat artesanalment al nostre obrador amb 
la millor selecció d’ingredients d’origen vegetal: 
carbassó, oli de gira-sol, sucre, farina de fajol, 
cacau en pols, llevat, essència de vainilla, 
sal i nous. Com que no té ou, el carbassó és 
l’ingredient clau perquè la massa del pastís 
s’integri bé i sigui suau. 

Una recepta que aporta poques calories perquè 
és lleugera, saborosa i molt saludable. 

Gelats vegetals

Pastís vegà  
de carbassó

Cons de soja 
amb xocolata
Naturattiva 4x75 g

Pastís vegà gran  
645 g 

Sorbet de coco 
amb caramel 
Happy Coco 120 ml



Tallers
terraveritas.es

Dilluns 3 de maig 

18.30 h - 19.30 h  

Taller online gratuït 
Postres veganes i capritxoses  

Míriam Fabà amb la 

col·laboració de Sojade  

Dimecres 5 de maig  

18.30 h - 20.00 h  

Taller online 
Hamburgueses, mandonguilles, 

croquetes… veganes! 
Anna Grau amb la col·laboració  

de Sorribas  

Inclou un val de compra de 3€   

  

Dimarts 11 de maig

18.30 h - 20.00 h  

Taller online 
Brunch vegà i ecològic  

per sorprendre 

Alf Mota amb la 

col·laboració d’El Granero Integral 

Inclou un val de compra de 3€  

Dimecres 12 de maig

18.30 h - 20.30 h  

Taller presencial - Cuina creativa 
i saborosa amb tofu, seitan i tempeh  

Mike Davies amb la 

col·laboració de Vegetalia

Inclou un val de compra de 5€ 

CONSULTA

https://www.terraveritas.es/


Alimentació
ecològica

per a tots
i per a cada dia

Amb la col·laboració de:


