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El meravellós món de la cuina amb alvocats

Aperitius i snacks

INGREDIENTS:

2 alvocats molts

3 cullerades d’oli d’oliva

Sal i pebre

100 g de

PREPARACIÓ

GRAU DE DIFICULTAT    Baix    TEMPS DE PREPARACIÓ PORCIONS 

En un bol, barregeu-hi l’alvocat, el tomàquet, el coriandre, el bitxo, la ceba i l’oli d’oliva. 
Condimenteu-ho amb sal i pebre i serviu-ho amb els 

 

GUACAMOLE AMB
5 min. 4

½ 



INGREDIENTS:

20 torrades

1 tassa de fulles d’alfàbrega

1 gra d’all

20 g de formatge parmesà ratllat

30 g de nous

1 alvocat

¼ de tassa d’oli d’oliva

Sal i pebre

150 g de cirerols en meitats

PREPARACIÓ

Prepareu el tomàquet: en un bol poseu-hi els cirerols, el coriandre en tires, la sal, 
el pebre i l’oli d’oliva. Reserveu-ho.

En una batedora moleu les nous, el formatge parmesà, l’alvocat, l’alfàbrega, 
l’all i l’oli d’oliva. Condimenteu-ho i formeu una pasta homogènia.

A cada torrada disposeu-hi el pesto d’alvocat i a sobre col·loqueu-hi els tomàquets 
reservats. Decoreu-ho amb l’alvocat enrotllat.

TORRADETES AMB 
PESTO D’ALVOCAT I 
CIREROLS ROSTITS

El meravellós món de la cuina amb alvocats

Aperitius i snacks

GRAU DE DIFICULTAT    Baix    TEMPS DE PREPARACIÓ PORCIONS 10 min. 5

Per al tomàquet:

2 cullerades d’oli d’oliva

Làmines d’alvocat, enrotllades per decorar

1 cullerada de coriandre, en tires primes



INGREDIENTS:

10 quadrats de 5 cm de pa de motllo, torrats

100 g de tonyina fresca, en daus de ½ cm

6 cullerades de maionesa

2 cullerades de pasta de pebrot groc

25 g de cogombre, pelat i en daus petits

1 alvocat, pelat i molt

½ tassa de créixens

1 culleradeta d’oli de sèsam

Sal i pebre

RECEPTA DEL XEF RICARDO ZARATE 

PREPARACIÓ

En un bol, poseu-hi la maionesa, la tonyina a daus, la pasta de pebrot groc i l’oli de 
sèsam, barregeu-ho bé i reserveu-ho.

Condimenteu l’alvocat molt i reserveu-lo.

Poseu l’alvocat a cada panet. Afegiu-hi després la barreja de tonyina i, a sobre, 
poseu-hi el cogombre i els créixens. Repetiu el mateix procediment amb la resta 
dels ingredients i serviu-ho.

PANETS AMB TONYINA I 
ALVOCAT

El meravellós món de la cuina amb alvocats

Aperitius i snacks

GRAU DE DIFICULTAT    Mitjà     TEMPS DE PREPARACIÓ PORCIONS 10 min. 5



Entrades

INGREDIENTS:

1 kg de patates grogues

¼ tassa d’oli (meitat vegetal, meitat d’oliva)

1 ½ cullerades de pasta de pebrot groc

1 cullerada de suc de llima

2 ous durs

35 g d’olives

½ tassa de maionesa

1 cullerada de suc de llimona

PREPARACIÓ

Coeu les patates amb pell i peleu-les, passeu-les pel premsador i barregeu-les amb 
la barreja d’olis, el pebrot groc, la llimona i la sal. Remeneu-ho bé i reserveu-ho.

Barregeu la maionesa amb la resta del suc de llimona, condimenteu-ho i reserveu-ho.

Barregeu ¼ de tassa de maionesa amb la ceba i reserveu-ho.

En un motllo, ompliu la base de la causa amb la meitat de la barreja de patates, 
cobriu-la amb una capa de maionesa amb ceba, distribuïu-hi l’alvocat cobrint-ne 
tota la superfície, poseu-hi els llagostins i tapeu-ho amb la resta de les patates. 
Desemmotlleu-ho en un plat i cobriu-ho amb maionesa, decoreu-ho per sobre amb 
les rodanxes de l’alvocat, les cues de llagostins, les olives i l’ou dur. 
Decoreu-ho amb fulles d’enciam.

CAUSA FARCIDA

El meravellós món de la cuina amb alvocats

GRAU DE DIFICULTAT  Mitjà     TEMPS DE PREPARACIÓ PORCIONS 40 min. 4

Sal i pebre

½ kg de llagostins, cuits 

Fulles d’enciam per acompanyar



INGREDIENTS:

500 g de peix

Sal i pebre

1 cullerada de pebrot groc, en crema

120 g de farina

3 ous, batuts

2 tasses de quinoa, granejada

Oli per fregir

PREPARACIÓ

Talleu el peix en bastons de 3 per 1 cm, condimenteu-los amb la pasta de pebrot i 
deixeu-ho macerar una hora.

Enfarineu-ho, passeu-ho pels ous, elimineu-ne l’excés i passeu-ho per la quinoa. 
Fregiu-ho amb abundant oli calent i deixeu-ho sobre paper absorbent.

l’anet i la menta. Condimenteu-ho i serviu-ho amb l’amanida d’enciam i alvocat.

CHICHARRÓN NOVOANDINO 
DE PEIX AMB AMANIDA 
D’ALVOCAT

Entrades
El meravellós món de la cuina amb alvocats

GRAU DE DIFICULTAT  Mitjà     TEMPS DE PREPARACIÓ PORCIONS 35 min. 6

Per a la salsa de tomàquet:

4 cullerades d’oli d’oliva

350 g de tomàquets, pelats i sense llavors

1 gra d’all

Sal i pebre

Enciam

Alvocat



INGREDIENTS:

4 alvocats madurs

1 fulla de llorer

4 tasses de brou de pollastre

2 tasses de crema de llet

180 g de llagostins, cuits, pelats i picats

Sal i pebre

PREPARACIÓ

que la ceba sigui transparent. Afegiu-hi la farina i coeu-ho tres minuts mentre ho 
regireu constantment. Aboqueu-hi el brou vigilant que no s’hi facin grumolls.

Liqüeu l’alvocat i afegiu-ho a la sopa. Afegiu-hi també els llagostins picats. 
Cuineu-ho a foc lent quinze minuts, aboqueu-hi la crema, condimenteu-ho amb 
sal i pebre i serviu-ho calent o fred.

Decoreu-ho amb els daus d’alvocat i les cues de llagostins.

CREMA D’ALVOCAT I 
LLAGOSTINS

Entrades
El meravellós món de la cuina amb alvocats

GRAU DE DIFICULTAT  Baix     TEMPS DE PREPARACIÓ PORCIONS 25 min. 6

1 cullerada de farina

4 cullerades de mantega

½ alvocat, pelat i tallat a daus per decorar

45 g de cues de llagostins, per decorar



INGREDIENTS:

PREPARACIÓ

En un bol, barregeu-hi el suc de llimona, l’all i el coriandre. Condimenteu-ho amb sal i 
pebre i reserveu-ho.

Blanquegeu el pebrot en una olla amb aigua i bulli-ho durant cinc minuts. 
Retireu-ho i escorre-ho.

pasta homogènia. Barregeu-ho amb la llimona i reserveu-ho.

En un plat estès, col·loqueu-hi les làmines d’alvocat i salmó intercaladament, 
condimenteu-ho i aboqueu-hi la vinagreta de bitxo. Espereu cinc minuts i serviu-ho 
decorat amb fulles de coriandre.

TIRADITO 

Entrades
El meravellós món de la cuina amb alvocats

GRAU DE DIFICULTAT  Mitjà    TEMPS DE PREPARACIÓ PORCIONS 20 min. 4

DE SALMÓ I 
ALVOCAT

500 g de salmó, en làmines primes

1 tassa de suc de llimona

2 bitxos grocs, sense llavors

2 cullerades d’oli d’oliva

1 cullerada de coriandre

1 alvocat, en làmines primes



El maravilloso mundo de la cocina con aguacates

Entradas

PREPARACIÓ

Escalfeu l’oli vegetal en una paella. Fregiu-hi els ous i reserveu-ho.

Condimenteu-ho amb sal i pebre i serviu-ho acompanyat de fulles verdes i cirerols.

TORRADA AMB ALVOCAT I 
OU FERRAT

INGREDIENTS:

4 pans rústics, en rodanxes i torrats

4 ous

Sal i pebre

Oli d’oliva

2 cullerades d’oli vegetal

Fulles verdes, per acompanyar

150 g de cirerols, en meitats per acompanyar

Entrades
El meravellós món de la cuina amb alvocats

GRAU DE DIFICULTAT  Baix     TEMPS DE PREPARACIÓ PORCIONS 10 min. 4



INGREDIENTS:

PREPARACIÓ

Unteu el pa amb la maionesa i poseu-hi les rodanxes de tomàquet. Cobriu-ho amb 
un altre pa, unteu-lo també amb maionesa i col·loqueu-hi l’ou dur. Afegiu-hi una 
nova capa de pa, unteu-la amb maionesa i, amb compte, poseu-hi l’alvocat. 
Condimenteu-ho amb sal i pebre.

Tapeu-ho amb l’última capa de pa i partiu-ho per la meitat. Repetiu aquest 
procediment amb la resta dels ingredients i serviu-ho.

SANDVITX TRIPLE

Entrepans,           , amanides
El meravellós món de la cuina amb alvocats

wraps

GRAU DE DIFICULTAT  Baix     TEMPS DE PREPARACIÓ PORCIONS 15 min. 2

8 llesques de pa de motllo blanc (sense crosta)

3 ous durs, pelats i en rodanxes

2 tomàquets pelats i en rodanxes

8 cullerades de maionesa

Sal i pebre



INGREDIENTS:

PREPARACIÓ

En un bol, barregeu-hi la carn picada, l’ou, el julivert, el pebrot vermell i el pa ratllat; 

Doneu forma a les hamburgueses.

Escalfeu l’oli d’oliva en una paella i coeu-hi les hamburgueses, dos minuts per costat 

Obriu els pans d’hamburguesa i unteu-los amb la mostassa en gra, poseu-hi les fulles 
d’enciam, el tomàquet, l’hamburguesa, les rodanxes d’alvocat i acabeu-ho per sobre
amb l’ou ferrat. Tapeu-ho amb el pa i serviu-ho.

HAMBURGUESA AMB OU, 
TOMÀQUET,  ENCIAM I ALVOCAT

 

Entrepans,           , amanides
El meravellós món de la cuina amb alvocats

wraps

GRAU DE DIFICULTAT  Mitjà     TEMPS DE PREPARACIÓ PORCIONS 25 min. 4

400 g de carn picada

1 ou

Sal i pebre

2 cullerades de pa ratllat

3 cullerades d’oli d’oliva

4 ous fregits

2 tomàquets, en rodanxes

50 g de fulles d’enciam

2 alvocats, pelats i laminats

2 cullerades de mostassa en gra

4 pans d’hamburguesa



*Per cada compra en alvocats i/o guacamole fresc del 23 de maig al 3 de juliol de 2019 en qualsevol establiment 
Caprabo i/o en el supermercat ONLINE Capraboacasa.com i presentant la teva targeta El meu Club Caprabo al 
pas per caixa, obtindràs automàticament una participació per al sorteig d'una de les 5 bicicletes alumini 
28”model Crystal 21V vinilades. Per a aconseguir el teu premi has d'haver facilitat un número de telèfon de 
contacte en donar-te d'alta en El meu Club Caprabo. Si encara no ho has fet telefona al 93 261 60 60 i 
facilita'ns-ho. Recorda, Quantes més compres facis, més participacions tindràs! Consulta les bases legals 
completes en www.caprabo.com/promocions

Com més compris, 
més participacions tindràs.*
Entraràs en el sorteig de
5 bicicletes de 28”
model Crystal 21v.

Entraràs en el sorteig de
5 bicicletes de 28”
model Crystal 21v.

Per cada compra d’ alvocats o 
guacamole fresc que realitzis del 23 
de maig al 3 de juliol, participes 
automàticament en el sorteig de 5 
bicicletes de passeig

guacamole fresc que realitzis del 23 

automàticament en el sorteig de 5 

Només amb Targeta
El Meu Club Caprabo


