
MENÚ DIARI
#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



A ESMORZAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• Iogurt 300grs
• Fruits vermells 

140grs
• Peres 140grs
• Muesli 200grs

ELABORACIÓ:

• Posem el muesli en gotets
• Afegim iogurt i la fruita per damunt

MUESLI AMB IOGURT I PERA 
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A FER UN MOS:

TORRADES D'ARRÒS AMB FORMATGE

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• Torrades d'arròs 2 
uds

• Oli d'oliva 20
• Formatge fresc en 

rodanxes 160grs

ELABORACIÓ:

• Reguem les torrades amb oli
• Posem sobre les torrades rodanxes de formatge
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A DINAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

ELABORACIÓ:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ALBERGÍNIES FARCIDES DE CARN & MONGETES 
PINTES AMB AMANIDA DE CANONGES

• Albergínies 560grs
• Carn picada (opcional 

mixta) 300grs
• Mongetes pintes 

300grs
• Xampinyons 140grs
• Ceba 100grs
• Pebrot verd 100grs
• Tomàquet fregit 100grs
• Formatge ratllat 

emmental 100grs
• Oli d'oliva verge extra 

20ml
• Sal marina 4grs
• Pebre negre mòlt 4grs
• Canonges 100grs
• Ceba tendra fresca 

80grs
• Llimona 4ml

• Rentem i tallem les albergínies en meitats, posem sal gruixuda a la 
superfície i deixem que servei els àcids de l'albergínia

• Raspem amb un ganivet la superfície de les albergínies, retirant la sal 
i els sucs de l'albergínia

• Escalfem el forn a 160º, esberlem les albergínies, reguem amb oli 
(sense sal), rostim amb la pell a baix 30 minuts

• Mentre saltem la ceba i pebrots picats en oli, especiem i agreguem la 
carn picada i una vegada cuinada, incorporem les mongetes amb el 
tomàquet

• Saltem a foc viu i donar punt de salaó amb pebre recentment molt
• Posem la mescla sobre les albergínies, empolvorem el formatge ratllat 

i rostim en forn 10-15 minuts mes just abans de menjar
• Cobrim amb la salsa de coliflor, amb el formatge ratllat i acabar 

d'enfornar durant 10 minuts abans de servir
• Preparem l'amanida de canonges amb ceba tendra fresca trossejada 

al gust i amanim amb oli, llimona, sal i pebre

AUTOR: NURIA GARCÍA DE FEDAC (SANT FELIU DE CODINAS)



A  BERENAR: 

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• Iogurt natural 300 grs
• Préssec en almívar 300 

grs
• Poma 200grs
• Llimona (suc) 20ml

ELABORACIÓ:
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FALS OU AMB PATATES 
De la nostra activitat: AVUI CUINEM JUNTS!

• Barregem el iogurt i simulem la "clara de l'ou"
• Col·loquem el préssec sobre la "clara" simulant la 

"gemma"
• Tallem la poma pelada simulant "patates fregides", 

reguem amb gotes de llimona perquè no 
s'enfosqueixi



A SOPAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones
• Farina de força 

(doble00) 415grs
• Sal marina 8grs
• Aigua tèbia 270grs
• Llevat sec de fleca 14grs
• Sucre 5grs
• Oli d'oliva verge extra 

20ml
• Salsa de tomàquet 

concentrada 300ml
• Formatge mozzarella 

160grs
• Carabassó 160grs
• Tomaca cherry 160grs
• Xampinyons 160grs
• Pernil serrà rodanxes 

200grs
• Pastanagues 160grs
• Llimona 40ml

ELABORACIÓ:
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PIZZA CASOLANA AMB XAMPINYONS i 
AMANIDA DE PASTANAGA

• Barregem aigua a 18º , sucre i el llevat per a hidratar, i ho agreguem 
sobre la farina barrejada amb la sal, amb espàtula de fusta

• Barregem fins a aconseguir una massa homogènia, afegim l'oli, formem 
una bola i treballem amb les mans en taula enfarinada perquè prengui 
cos

• Aixafem i estirem diverses vegades durant 5-10 minuts, empolvorant 
sèmola de blat (en la seva absència, farina) la quantitat justa

• Fermentar la bola durant 3 hores a temperatura ambient. Tallem en 
tres boles, deixem reposar 10 minuts per a treballar millor

• Estirem la massa de pizza en forma rodona, usant la gravetat, o amb 
corró, fins a tenir un gruix de 3-4 mm

• Reposem la massa estirada, escalfem el forn a 250º, posem la salsa de 
tomàquet i la resta d'ingredients (sense sobrecarregar la base)

• Apliquem unes gotes d'oli d'oliva i enfornem uns 10 minuts 
aproximadament

• Preparem mentres tant l'amanida senzillament amb pastanaga ratllada 
amanida

I DE POSTRE… IOGURT!



Has fet alguna de les nostres
ACTIVITATS o RECEPTES?

ENS ENCANTARIA VEURE 
EL RESULTAT!

Envia les teves fotos o videos a: 
hello@Scolarest.es

Comparteix-los a Instagram amb el hashtag: 
#scolarestsequedaencasa

SEGUEIX-NOS en al nostre
Instagram @Scolarest_es per 
a novetats amb nou contingut.

Si ja formes part de la família
Compass Group, estiguis atent

a MiEurest

mailto:hello@Scolarest.es
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