
MENÚ 
DIARI

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



A FER UN MOS…

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• LLET (o beguda 
vegetal) 600grs

• POMA 80grs
• TARONJA 80grs
• PINYA 80grs
• PERA 400grs
• XOCOLATA 

SOLUBLE O 
GARROFA 60grs

• FARINA DE BLAT DE 
MORO 20grs

ELABORACIÓ:

• Pelem i tallem la fruita en daus, barrejar amb el seu 
propi suc i reservar

• Escalfem la llet, agreguem la xocolata i espessim 
amb farina de blat de moro prèviament diluïda en 
llet freda 

MACEDÒNIA AMB LLET XOCOLATADA
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A ALMORZAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

ELABORACIÓ:
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HUMMUS AMB CRUDITÉS

• Cigrons cuits 500grs
• Llavors de sèsam 

50grs
• Llimona fresca per a 

suc 100ml
• Oli de gira-sol 75ml
• Oli d'oliva verge extra 

50ml
• Comí mòlt 2grs
• All fresc 10grs
• Pebre roig dolç 2grs
• Aigua gelada 100ml
• Pastanagues fresques 

200grs

• Si no tenim tahini que és una pasta de sèsam, mullar 
les llavors de sèsam (ajonjolí) i moldre-les fins que 
sigui un puré fi

• Escorrem i rentem escrupolosament els cigrons 
cuits si són comprats

• Barregem amb la pasta de sèsam, agregar la 
llimona, l'oli de gira-sol, les espècies excepte pebre 
roig, l'all picat i fer un puré molt fi amb l'addició de 
l'aigua gelada i sal al gust

• Una vegada emulsionat, agreguem la meitat d'oli 
d'oliva verge extra i homogeneïtzar

• Posem sobre un bol, agregar el pebre roig i regar 
amb la resta d'oli d'oliva verge extra. Pelar i tallar 
en bastons la pastanaga i mullar en la salsa (millor 
d'un dia per a un altre)



A DINAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• Cuixes de pollastre 
700grs

• Alls 40grs
• Llimones 200grs
• Pebre negre 4grs
• Sal marina 6grs
• Ceba 200grs
• Pebrots verds 500grs
• Pebrots vermells 

200grs
• Carabassó 60grs
• Blat de moro en gra 

20grs
• Pastanaga 10grs
• Oli d'oliva verge extra 

40ml

ELABORACIÓ CUIXES DE POLLASTRE:
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CUIXES DE POLLASTRE ROSTIT A la LLIMONA 
AMB SAMFAINA DE BLAT DE MORO

• Marinem el pollastre amb oli, sal, pebre, herbes, 
alls picats, suc de llimona i les seves rodanxes 
durant un parell d'hores

• Escalfem el forn a 150ª i rostim el pollastre durant 
30 minuts, pujar la temperatura i gratinar 15 
minuts a 180ª abans de menjar

• Reguem amb el seu propi suc diverses vegades

• Mentre realitzem la samfaina, saltant la ceba amb 
els pebrots tallats en daus sobre oli

• Agreguem pastanaga en daus, blat de moro i 
carabassó en daus, baixem la temperatura i tapem 
per a acabar de cuinar les verdures

ELABORACIÓ SAMFAINA:
Recepta de Dolores Cebrián, del CEIP Badies, Mallorca



A  BERENAR: 

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• Bescuits allargats 
125grs

• Cacau en pols 150grs
• Mantega 100grs
• Fideus de xocolata 

50grs
• Motlles per a 

magdalena varis

ELABORACIÓ:
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TÒFONES DE XOCOLATA
De la activitat AVUI CUINEM JUNTS!

• Esmicolem els bescuits amb les mans sobre un bol, i 
a continuació li afegim el cacau en pols.

• D'altra banda, fonem la mantega
• Ho tirem al bol amb els bescuits i el cacau, i 

removem tot bé.
• Seguidament formem les boletes amb les mans
• A mesura que anem fent les tòfones, les anirem 

passant pels fideus de xocolata abans de col·locar-
les en els envasos de paper individuals.



A SOPAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• Xoco 500grs
• Patates mitjanes 

500grs
• Ceba 200grs
• Pebrot verd 140grs
• Alls 20grs
• Tomàquet 220grs
• Pèsols 140grs
• Llorer 4 uds
• Vi blanc 120ml
• Oli d'oliva verge extra 

20ml
• Aigua 40ml
• Sal 4grs
• Cúrcuma / safrà 4grs

ELABORACIÓ:
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PAPES AMB XOCOS

• Rentem i piquem les verdures, excepte les patates, tallem el 
xoco (també serveix sépia o calamar) en galledes grans i 
reservar en fred

• Escalfem les verdures en oli a foc mitjà, agreguem les fulles 
de llorer, una vegada sofregit, agreguem el tomàquet en 
daus i pugem el foc

• Agreguem el xoco tallat, barregem i reguem amb vi blanc, 
reduïm lleugerament. Agreguem aigua i cuinar 15 minuts 
aprox.

• Pelem i rentem les patates, tallar-les sobre el guisat 
"chascándolas" perquè la fècula de consistència al guisat, 
cuinar 30 minuts mes aprox.

• Agreguem els pèsols en conserva ben rentats i escorreguts, 
si són congelats, els agreguem 15 minuts abans d'acabar la 
cocció

• Rectifiquem de saó, agreguem pebre negre recentment mòlt 
i servim bé calent

Y DE POSTRE… IOGURT!
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