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SALMÓ A LA SALSA DE TARONJA  

Aquesta setmana us presentem la següent recepta, salsa de 

taronja, la qual pot acompanyar tant a plats de carn, de verdura, 

com de peix, sobretot té molt bon sabor amb el salmó. Té un 

temps de durada de 30 minuts i es molt fàcil de fer!  

Ingredients per a preparar el salmó a la planxa amb salsa de 

taronja (4 persones): 

• 4 lloms de salmó, d'uns 200 grams cadascun, amb la pell neta. 

• 2 cebes tendres. 

• 400 ml de suc de taronja. 

• 200 ml de nata líquida per a cuinar. 

• 2 cullerades de vinagre de vi blanc. 

• 2 cullerades de sucre morè. 

• Oli d'oliva, pebre negre molt i sal. 

 
ELABORACIÓ PAS A PAS 

1) En una paella antiadherent amb una miqueta d'oli i a foc mig, col·loca els lloms de 

salmó amb la pell cap avall, tira'ls una mica de pebre negre i sal, i deixa que es dauri la 

pell. Després dóna’ls la volta perquè es daurin per damunt, i posteriorment pels costats. 

En pocs minuts els tens llestos, reserva'ls. 

2) Talla a les cebes tendres la cua i les arrels, renta-les i pica-les finament. 

3) En aquesta mateixa paella que havíem usat, ara a foc mitjà, posa una mica d'oli, sal i 

les cebes tendres, i deixa que es vagin escalfant lentament, durant uns 10 minuts, fins 

que es daurin lleugerament. 

4) Mentrestant, esprem el suc de diverses taronges fins a aconseguir els 400 ml 

aproximadament (equival a un parell de gots).  

 

 

 
TALLERS PER FAMÍLIES 
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5) Pots anar preparant la teva guarnició: una amanida, arròs basmati cuit, patates 

aromatitzades, o verdures saltejades.  

6) Quan la ceba tendra comenci a daurar-se, incorpora el suc de taronja, el sucre morè 

i el vinagre, i deixa que redueixi durant 5 minuts, removent de tant en tant. 

7) Al cap d'aquest temps, incorpora la nata, remou una mica, i posa també els lloms de 

salmó. Deixa que es cuini tot junt uns altres 5 minuts. Pots anar regant els lloms de salmó 

amb la salsa, perquè quedin el més sucós possible. 

8) Bon profit!! 
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TALLER DE MANDALES 

 

Aquesta setmana aprendrem a fer una mandala. Aquest taller pot servir per a 

reorganitzar-te interiorment, harmonitzar els teus pensaments, expressar emocions, 

entre altres moltes coses. A traves de les mandales el teu subconscient i tota la teva 

interioritat es manifesta utilitzant les formes i els colors.  

Per realitzar aquest taller seguirem les instruccions del següent vídeo: 

- https://www.instagram.com/tv/B-4heJ4AtIa/?igshid=1ntx7qe7hvgyx 
 

Material:  

- Paper o cartolina 

- Llapis 

- Colors, retoladors o pintures 

 

https://www.instagram.com/tv/B-4heJ4AtIa/?igshid=1ntx7qe7hvgyx

