
MENÚ DIARI
#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



A ESMORZAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• PASTANAGA 160grs
• TARONJA 600grs
• PA 600grs
• TOMÀQUET 

fresc 100grs
• AOVE 40ml
• 4 iogurts
• GINGEBRE 8grs

ELABORACIÓ:

• Si tenim liquadora, processem les pastanagues i les 
taronges senceres amb el gingebre (opcional). Si no 
tenim, ho fem a mà i ho barregem amb el suc de 
taronja.

• La polpa resultant de la pastanaga la podem
aprofitar per a fer altres preparacions (paté, 
crema…)

• Torrem el pa, el reguem amb *AOVE i li posem les 
rodanxes de tomàquet damunt.

• Servim el iogurt en un gotet.

BATUT DE PASTANAGA I TARONJA, 
TORRADA AMB TOMÀQUET I IOGURT

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



A FER UN MOS:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

ELABORACIÓ:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

PERES

• PERES 400grs
• Pelem les peres amb cura.
• Amb un ganivet, les tallem en la forma que vulguem i 

la servim en un plat.
• Ara només queda una cosa… gaudir del seu sabor!



A DINAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• LLENTIES 320grs
• CEBA 160grs
• PASTANAGA 200grs
• LLORER 4grs
• PEBRE ROIG dolç 4grs
• PEBROT verd 160grs
• PEBROT vermell 160grs
• CEBA TENDRA 40grs
• XISTORRA 260grs
• Vi blanc 200ml
• ESPÀRRECS 400grs
• JULIVERT fresc 8grs
• AOVE 40ml
• PATATES 140grs
• ALL 8grs
• COMÍ 4grs
• VINAGRE 8ml

ELABORACIÓ:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

LLENTIES, VERDURES I XISTORRA
ESPÀRRECS AMB VINAGRETA

• Remullem les llenties durant 1 h, rentem i escorrem. 
• Sofregim la ceba, els pebrots (reservar de cadascun una 

mica), la pastanaga, l'all, el comí i el pebre roig.
• Cuinem les xistorres en vi blanc, tallades en porcions de 2-3 

cm, a foc suau durant 45 min. 
• Posem a cuinar en aigua freda la ceba, el sofregit de verdures

i, després, afegim les patates rentades tallades a daus. Si la 
patata té molta fècula, abans les deixarem en aigua freda 
durant 10 min per a reduir la fècula.

• Preparem la vinagreta dels espàrrecs amb el que ens queda 
dels pebrots, julivert i ceba tendra picats, barrejats amb oli i 
vinagre. 

• Cuinem les llenties 15 min a foc intens i després a temperatura 
suau, tapes fins que es posin tendres (45 min en total)

• Una vegada cuinades, retirem part del brou i afegim algunes
patates, removent-lo tot bé.

• Servim amb les xistorres a part. 
• Els espàrrecs, també els servim en un altre plat, regats amb

vinagreta.



A  BERENAR: 

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• YORK en rodanxes
100grs

• FORMATGE en 
rodanxes 100grs

• MAIONESA 40grs
• ENCIAM 40grs
• 4 WRAPS

ELABORACIÓ:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

WRAP DE YORK I FORMATGE

• Disposem l'oblia de wrap i li untem maionesa.
• Sobre la meitat de l'oblia, cap a nosaltres, posem el 

pernil i el formatge doblegat per la meitat per a 
donar-li més volum. Agreguem l'enciam i ho
enrotllem sobre si mateix. 

• Una vegada enrotllat, deixem reposar i tallem en 
meitats.



A SOPAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones
• ARRÒS 320grs
• OUS de corral 240grs
• LLOMBARDA 120grs
• PEBROT vermell 80grs
• PEBROT verd 80grs
• ALL 20grs
• Ceba morada 80grs
• PÈSOLS 80grs
• BOLETS 40grs
• API 20grs
• SAL MARINA 4grs
• BLEDES en fulles 

160grs
• SALSA de soia 20ml
• AOVE 40ml 
• 4 iogurts

ELABORACIÓ:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

WOK D'ARRÒS 3 DELÍCIES
Forma part de les nostres activitats

• Saltem l'arròs en oli, reguem amb l'aigua justa i deixem
cuinar tapat. Ho reservem.

• En una paella, cuinem una truita francesa amb ou batut. La 
tallem i la reservem apart.

• Saltem a foc viu en un wok o paella gran l'all picat, afegim la 
ceba a la juliana i les verdures picades.

• Quan estiguin saltades però cruixents, afegim la quinoa, les 
fulles de bleda, la salsa de soia i deixem que s'incorpori tot. 
Servim.

Els nens ens poden ajudar a tallar les verdures i decorar els
plats amb l'ajuda d'un bowl, al qual donarem la volta sobre el 
plat.

De postres… un iogurt natural
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