
#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

MENÚ DIARI
PER A FER A CASA



INGREDIENTS:

UTENSILIS:

ELABORACIÓ:

TORRADA DE FORMATGE I 
TOMÀQUET I SUC DE TARONJA 
NATURAL

1. Tallar el pà i torrar
2. Regar amb oli d’oliva
3. Afegir el formatge i les rodanxes de 

tomàquet
4. Per al suc, agafar les taronges i 

esprémer-les amb un espremedora

4 persones
• 4 torrades de pa
• 100g formatge de 

cabra/vaca o ovella
• Oli d’oliva
• 160g tomàquet
• 8 taronges

• Ganivet
• Torradora
• Espremedora
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A ESMORZAR…
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UTENSILIS:

4 persones
• 400g pera
• 120g avellanes 
torrades

• Ganivet
• Bowl

PERES AMB AVELLANES
INGREDIENTS:

ELABORACIÓ:
1. Tallar les peres en porcions

2. Per a la presentació, posar un bowl apart amb les 
avellanes

3. Gaudir de la bona fruita!

A FER UN MOS…
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INGREDIENTS:
4 persones
• 500g filets de vedella (o rodó)
• 200g farina
• 100g ou
• 100g pa ratllat
• 300g salsa de tomàquet
• 160g mozzarella –opcional-
• 0.4g pebre negre mòlt
• 240g cabdells
• 20ml oli d’oliva verge
• 4ml vinagre de Jerez
• 20g olives verdes picades
• 100g tomàquet picat
• 4g sal marina i pebre 
• 4 patates
• 5 cullerades de llet
• 30g mantega
• 60g formatge ratllat
• 4 raves
• 4 tomàquets cherry
• Ceba tendra o una branca 

de nap
• Cibulet
• 8 panses

• Safata de forn
• Paella
• Bowl o plat (per 
amanida)

ELABORACIÓ:

EMPANAT DE VEDELLA A LA 
NAPOLITANA AMB AMANIMENT DE CABDELLS…

A MENJAR…

UTENSILIS:

1. Salpebrar els filets, empolvorar farina i retirar la resta, passar per ou 
batut i després per pa ratllat
2. Fregir en abundant oli d'oliva net i posar sobre una safata de forn, 
escalonadament
3. Regar amb la salsa de tomàquet i 15-20 minuts abans de l'hora de menjar, 
en forn pre-escalfat, enfornar amb el formatge ratllat damunt a 165 graus
4. Amanir els cabdells amb l'emulsió d'oli, vinagre, sal, olives i tomàquet picat

… I RATOLINS DE PATATA
De l’activitat… AVUI CUINEM JUNTS!

1. Renta i seca les patates. No les tallis, punxa-les diverses vegades amb una forquilla i posa-les 
en una safata de forn.
2. Cobreix-les amb una lleugera capa d'oli i posa-les a rostir al forn fins que estiguin toves, 
aproximadament durant una hora a 200 ºC.
3. Deixa-ho refredar i talla una capa per sobre, com si fos una tapa. Amb una cullera buida'ls, 
traient la polpa.
4. Fes un puré amb la polpa ajudant-te amb una forquilla. Afegeix la mantega, la llet, el 
formatge, la sal i el pebre. Barreja-ho tot bé.
5. Omple amb el puré les patates i empolva amb una mica de formatge ratllat. Posa-les a 
gratinar amb el grill al forn uns pocs minuts fins que estiguin daurades i treure-les del forn.
6. Forma els ratolins amb les verdures. Amb la ceba tendra fes la cua, amb el tomàquet cherry
el nas, amb unes branquetes de cibulet els bigotis, amb dos panses els ulls

ELABORACIÓ:
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INGREDIENTS:

UTENSILIS:

4 persones
• 4 pomas 

reyneta/Golden
• 180g alvocat
• 80g mel
• 80g xocolata (o 

garrofa sense
excitant)

• 4g Aroma de 
vainilla –opcional-

• Cullera (per a 
remoure)

• Ganivet (per 
tallar les pomes)

MOUSE DE POMA I 
ALVOCAT

ELABORACIÓ:
1. Cuinar les pomes al vapor o a l’olla quasi sense 

aigua, foc mínim i tapades uns 10-15 minuts

2. Processar amb l’alvocat i la xocolata (fos si és 
de tauleta) amb la resta d’ingredients

3. Insistir fins aconseguir una homogeneïtat 
perfecta i una cremositat similar a la d’un 
mousse

A BERENAR…
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INGREDIENTS:

UTENSILIS:

4 persones
• 260g fideus d’arròs (fi)
• 100g ceba morada
• 140g bròcoli
• 20ml salsa de soja
• 140g pastanaga
• 80g brots de soja
• 400g gambes
• 8g gingebre
• 2g sal marina
• 8g all
• 20ml oli d’oliva verge
• 4g coriandre fresc
–opcional-

• Paella
• Bowl (per 
remullar)

• Escorridor

ELABORACIÓ:

FIDEUS D’ARRÒS SALTEJATS 
AMB GAMBES

A SOPAR…

1. Remullar en aigua temperada el fideu d'arròs (si és tallarina 
o fideu gruixut, cal cuinar-ho prèviament)

2. Saltejar la ceba en juliana, all picat i gingebre picat 
finament. Afegir les verdures tallades toscament 
(pastanaga, bròcoli) a foc fort

3. Afegir les gambes pelades crues, ben descongelades, i 
saltejar a foc viu. Afegir la salsa de soia, els brots de soia 
i donar punt de sal

4. Escórrer perfectament el fideu d'arròs, sense cuinar, saltejar 
sobre les verdures amb gambes fins que prengui bona 
temperatura i es torni elàstic

5. Quan estigui ben calent i el fideu íntegrament elàstic, afegir 
el coriandre fresc (si no agrada, es pot posar julivert) i 
servir.

De postres… un iogur
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