
 
 

Rotlles vietnamites amb verdures   

Rotlles vietnamites amb verdures 
Sense fruits secs, llet, ou ni gluten 

 
Ingredients per 4 persones 
 

• 8 oblees d'arròs  
• 1 alvocat  
• ½ pebrot verd 
• ½ pebrot vermell 
• 1 ceba tendra 
• 2 pastanagues petites 
• 2 pits de pollastre 
• Oli d'oliva verge extra 
• 1 llimona  
• Salsa de soja 

 
 
Elaboració 
 

1. Renteu els pebrots i peleu les pastanagues. Talleu tot a bastons fins. Feu el mateix amb la ceba. 
2. Talleu el pollastre a tires, el saleu i el salteu a la paella amb un fil d’oli. Ho aparteu. 
3. Obriu l’alvocat, retireu el seu pinyol amb l’ajuda d’una cullera, buideu-lo i aixafeu la polpa amb 

una forquilla. Amaniu amb sal, unes gotes d’oli i de suc de llimona. 
4. Poseu un plat amb aigua freda i submergiu les oblees d’una en una, durant uns minuts, per tal 

de que s’hidratin i prenguin flexibilitat. Escorreu-les i aneu posant-les sobre una superfície llisa. 
5. Barregeu la pasta d’alvocat amb els bastons de verdures i les tires de pollastre.  
6. Repartiu el farcit al mig de cada oblea i l’enrotlleu com un caneló. 
7. Barregeu la salsa de soja amb unes gotes de llimona i un raig d’oli, per obtenir la salsa amb que 

sucareu o amanireu els rotlles. 
 
SABÍEU QUE els aliments en estat natural poden tenir contaminants o microbis? 
PER AIXÒ, és important que seguim sempre les quatre normes d’higiene: netejar, separar, 
coure i refredar 
 
Observacions  
 
Recepta senzilla de fer com a aperitiu pels amics i per incentivar que els més petits de casa mengin 
verdura crua, que coneguin la gastronomia d’altres cultures i s’acostumin a altres sabors. Al fer-se amb 
oblees d’arròs, i no amb la pasta convencional, no conté gluten. A més, la recepta per naturalesa no 
conté ni llet, ni ou ni fruits secs. Això sí, en el cas de la salsa de soja, s’haurà de revisar l’etiqueta del 
producte per si conté algun d’aquests al·lèrgens, ja que pot variar segons la marca comercial. 
 

http://acsa.gencat.cat/web/.content/Documents/eines_i_recursos/4_normes/4normes_catala.pdf
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