
#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

MENÚ 
DIARI



A ESMORZAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• LLET o beguda 
vegetal 400ml

• Llavors de XIA 
80grs

• 4 BANANES
• MEL o xarop 

d’atzavara 40ml
• AOVE 40ml
• 4 llesques de PA
• 4 TOMÀQUETS

ELABORACIÓ:

• La nit anterior diluïm la mel o xarop d'atzavara en 
la llet i barregem les llavors de xia (també pot ser 
mitja hora abans d’esmorzar).

• Fem això perquè la xia deixi anar els mucílags i doni 
consistència a la llet.

• Tallar el plàtan damunt, decorar amb alguna llavor i 
gotes de mel. Segons gustos es pot agregar 
melmelada a la base.

• Torrar el pa, regar amb oli i posar el tomàquet en 
rodanxes.

SMOOTHIE DE XIA, MEL I BANANA AMB 
TORRADA
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A FER UN MOS:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

ELABORACIÓ:
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“ROLLITOS” D’ENCIAM, TONYINA I FORMATGE

• ENCIAM o bleda 
vermella 200grs

• FORMATGE cremós
160grs

• JULIVERT fresc
4grs

• CEBA tendra 8grs
• TONYINA en oli

80grs

• Barrejar la tonyina escorreguda amb formatge 
cremós, julivert i ceba tendra picats.

• Donar punt de pebre negre i reservar.

• Sobre les fulles d'enciam, posar un parell de 
cullerades de la barreja i enrotllar.



A DINAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• CIGRONS cuits 500grs
• 2 cullerades OLI d’oliva
• 1 CEBA picada
• 3 APIS picats
• 1 POMA picada
• 20 AMETLLES
• 1 OU batut
• PA ratllat
• IOGURT 140ml
• HERBES aromàtiques

fresques 20grs
• Suc de LLIMONA 20ml
• COL 140grs
• Llavors de SÈSAM torrat
• ARRÒS 280grs
• SAL marina
• Escorça de LLIMONA
• ALL
• LLORER

ELABORACIÓ:
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HAMBURGUESA DE CIGRONS, SALSA DE IOGURT, AMANIDA DE COL I ARRÒS
De la activitat AVUI CUINEM JUNTS!

• Pica els cigrons amb una forquilla o pala de manera que quedi una 
mescla homogènia.

• Posa en un bol la ceba i l'api picats, juntament amb la poma i les 
ametlles. Afegeix-los a la mescla de cigrons, condimenta amb sal i 
pebre i torna a barrejar tot. Ja tens la massa de les 
hamburgueses.

• Per a donar-li major consistència afegeix-li ou i pa ratllat fins a 
formar una massa.

• Agafa la mesura d'un puny de massa i aixafa-la per a donar-li forma 
i deixar-les fines. Acaba-les a la paella amb molt poc oli.

• Escalfa uns alls en oli, agrega l'escorça de la llimona i afegeix llorer
• Remulla l'arròs i renta bé. Afegeix l'arròs a l'oli ben escorregut, 

barreja amb l'oli fins que es posin els grans més translúcids, mulla 
amb aigua calenta i cuina durant 18 minuts.

• Feix la salsa de iogurt amb herbes aromàtiques picades, punt de 
sal i gotes de llimona, reserva.

• Ratlla la col i la pastanaga, barregem amb sal, llimona i oli i afegeix 
les llavors de sèsam torrat moltes.

• L'amanida de col es pot fer amb un dia d'antelació, però posarem 
les llavors al moment.

De postres... Una fruita.



A  BERENAR: 

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• FARINA de  blat
500grs

• LLEVAT fresc 10 grs
• AIGUA tèbia 300ml
• SOBRASSADA 100grs

ELABORACIÓ:
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LLONGUETS AMB SOBRASSADA
Recepta de l’Anabel Terroba, escola Aixa-Llaüt, Palma de Mallorca

• Barrejar i pastar tot, excepte la 
sobrassada, homogèniament.

• Reposar a temperatura ambient cobert d'un drap 
humit per a la primera fermentació.

• Pastar novament i guardar en nevera de 12 a 24 
hores més en un bowl tapat.

• Passat aquest temps, deixar temperar mitja hora, 
pastar i donar forma de pa, tallar en la superfície.

• Pre-escalfar el forn a 220 graus i enfornar 20 a 30 
minuts (segons forns i grandària del pa).

• Afegir en 2 ocasions una mica d'aigua polvoritzada 
sobre la safata del forn per a què surti 
més cruixent. 

• Llescar el pa i untar amb la sobrassada per al 
berenar.



A SOPAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 pax
• ABADEJO fresc

500grs
• 4 OUS de corral
• AIGUA amb gels 200ml
• FARINA de blat

300grs
• OLI de girasol 600ml
• 4 CEBES
• ESPÀRRECS verds

cruz 200grs
• ESPINACS en fulla 

160grs
• MAIONESA 60ml
• 4 PEBROTS del 

“piquillo” rostits
• Salsa de SOIA

ELABORACIÓ:
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ABADEJO EN TEMPURA, MAIONESA DE 
PEBROTS I AMANIDA

• Descongelar, tallar en tires l'abadejo i assecar bé amb un drap
• Tallar la ceba en juliana gruixuda, llevar la tija als espàrrecs i

tallar en 2.
• Preparar l'amanida amb els espinacs i l'amaniment de llimona a

part.
• Just abans de sopar, preparem la tempura, batem lleugerament

l'ou, afegim l'aigua gelada, barregem i afegim la farina tamisada.
• Es barreja suaument sense batre (perquè no activi el gluten),

resultant una mescla lleugera.
• Submergim les peces de peix i verdura i anem fregint per petits

torns perquè no es refredi l'oli (160-170 graus) Si l'oli està fred es
xoparà, si està molt calent s'arrabassarà.

• Escórrer sobre un paper perquè absorbeixi l’oli.
Servim acompanyat de la maionesa batuda amb pebrots i soia.

• Amanim l'amanida.

Per a postres… un iogurt
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