El Moniato
El moniato, també anomenat moniato, batata o patata de Màlaga (Ipomoea batatas) és una planta de la
família de les convolvulaceae, la qual és conreada per les seves arrels les quals són comestibles. És
originària de Llatinoamèrica, i no va ser fins el segle XVI que va arribar a Europa. A Catalunya els moniatos
són un menjar típic de la tardor, especialment de la castanyada de Tots Sants, juntament amb les
castanyes i els panellets, i és molt habitual de trobar-ne a les parades de castanyes en aquesta època de
l'any.

Composició nutricional
L’arrel del moniato conté midó, vitamines, minerals i fibra. El seu sabor dolç prové del seu contingut en
sacarosa, glucosa i fructosa. Destaca pel seu contingut en provitamina A (betacarotè) i en menor quantitat,
pel seu contingut en potassi, vitamina B1, vitamina C i vitamina E. La seva arrel també ens aporta
quantitats notables de proteïna, sobretot de lisina, pel que s’utilitza com a complement d’algunes farines
de cereals. També conté greixos, tot i que en menor proporció. Aquests són sobretot de tipus linoleic i
oleic.

Curiositats
El moniato forma part del programa VITA A, el qual ajuda a cobrir les necessitats de vitamina A en Àfrica
ja que hi ha una important carència d’aquesta vitamina.
La polpa del moniato s’utilitza per elaborar colorants i additius alimentaris. A més, les seves arrels es
poden utilitzar per a la fabricació de productes fermentats tals com el vi, àcid làctic o l’alcohol.

Recepta: Crema de moniato
Ingredients per a 4 persones:
500g de Moniatos
2 porros mitjans
Brou vegetal (o aigua)
Pebres variats
Pa fregit
10ml Oli d’oliva verge
Sal
Elaboració:
Pela els moniatos i talla’ls a daus. Fes el mateix amb els porros.
En una cassola posa-hi l’oli d’oliva i afegeix els vegetals. Afegeix sal i cou uns 5 minuts a foc mig.
Mentre es couen moniato i porro, posa a bullir el brou vegetal (o l’aigua) en un cassó a part i quan arrenqui
el bull afegeix-lo als vegetals.
Cou durant 20 minuts i un cop fet deixa refredar una estona i tritura fins que quedi una massa ben fina.
Si trobes que queda molt espès pots afegir més brou o aigua.
Serveix calent amb un polsim de pebre al damunt i uns quants daus de pa fregit, també al damunt o
d’acompanyament en un bol a part.
Recepta extreta de la pàgina: http://revistasentir.com/ca/crema-de-moniato/
Us animo a fer aquesta recepta de crema de moniato fàcil i ràpida, ideal per a La Castanyada!
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