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PA LOW CARB 
AMB PATÉ VEGETAL

INGREDIENTS PER AL PA LOW CARB

INGREDIENTS PER AL PATÉ DE TOMÀQUETS SECS

ELABORACIÓ

ELABORACIÓ

• 50 g de llavors de gira-sol

• 50 g de llavors de carbassa

• 30 g de proteïna de cànem

• 40 g de farina de coco

• 5 ous eco

• 25 g d’oli d’oliva verge extra

• 2 c. p. de vinagre de poma

• 1 c. c. de bicarbonat

• 1-2 c. p. d’orenga

• 1 pessic de pebre negre

• 1 c. p. de sal marina

• 180 g de tomàquets secs (hidratats en oli 
d’oliva verge extra)

• 60 g de pinyons (o nous)

• 50 ml d’oli d’oliva verge extra

• 30 ml d’aigua

• 2 c. p. de pebre vermell dolç

• 1 pessic de comí en pols

• 1 pessic de pebre vermell picant

• 1 pessic de pebre negre

• 1/2 c. p. de sal marina

Un cop tallat, podeu congelar el pa. Quan 
vulgueu menjar-ne, podeu torrar-lo com faríeu 
amb qualsevol altre pa.

1. Escalfeu el forn a 180 °C.

2. Afegiu les llavors de gira-sol i les llavors de 
carbassa al got del robot. Poseu-hi el cistell, la 
tapa i tritureu-les 40 segons/velocitat 6, fins a 
convertir-les en farina. Reserveu-les en un bol.

3. Afegiu els ous, el vinagre de poma i l’oli al got 
del robot. Bateu-ho 30 segons/ gir invers/ 
velocitat 4.

4. Poseu-hi les llavors mòltes, la proteïna de 
cànem, la farina de coco, la sal, el bicarbonat, 

l’orenga i el pebre. Bateu-ho 30 segons/gir 
invers/velocitat 2.

5. Unteu un motlle allargat amb oli i aboqueu-hi la 
massa. Esteneu-la bé per tota la superfície.

6. Coeu el pa al forn durant 25 minuts. Un cop 
fora del forn, deixeu que es refredi abans de 
treure del motlle.

7. Talleu el pa en quatre trossos i, després, obriu 
cada tros per la meitat per obtenir 8 torrades.

1. Tritureu tots els ingredients entre 30 seg i 1min 
/velocitat 5, fins aconseguir la textura desitjada. 

NOTES


