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A MENJAR!

AVUI CUINEM JUNTS
És una forma de compartir l’elaboració de 
receptes amb els teus fills, involucrant-los a la 
cuina i fent-los partícips de les seves pròpies 
creacions culinàries.

TORRADES AMB PATÉS VEGETALS

1.- Obrir i escórrer les llaunes de pebrot, carxofa i
xampinyó

2.- Posar cada verdura en un bol

3.- Afegir oli d'oliva generosament a cada bol

4.- Posar pebre blanc mòlt i julivert al xampinyó

5.- Posar pebre vermell al bol del pebrot

6.- Posar julivert al bowl de la carxofa

7.- Batre cada un d'ells fins que estiguin ben emulsionats

8.- Torrar els pans i decorar amb les pastes

• Carxofa de llauna

• Xampinyó de llauna

• Pebrot de llauna

• Oli d'oliva

• Julivert

• Torrades

• Torrades sense gluten

INGREDIENTS: ELABORACIÓ:

Excel·lents pastes per 
fer entrepans divertits

i molt sans!
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A JUGAR!

AVUI CREEM JUNTS
És la proposta amb la què et divertiràs amb
els teus fills, treballant junts aquesta
manualitat on brillarà la teva creativitat.

DECORAR OUS DE PASQUA

• Ous durs

• Pintura al tremp

• Vernís

• Pinzells.

1. Pintar sanefes, punts i figures

geomètriques de diferents colors

sobre la superfície de l'ou.

2. Un cop la pintura estigui seca

envernissar l'ou.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

Petit truc: Podem pintar els ous d'un únic color i després
afegir diferents dibuixos i purpurina de colors.
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AVUI JUGUEM JUNTS
És la forma perfecta per a gaudir amb els 
teus fills, jugant i aprenent d’una forma molt 
divertida.A VIURE!

ENDEVINA EL DIBUIX

1. Una persona haurà de dir a l'oïda a la
resta el que han de dibuixar amb els ulls
tapats (a cada un ha de ser una cosa
diferent).

2. Quan acabin, els demés han de mirar un
a un els dibuixos i intentar endevinar que
és el que han dibuixat

• Llapis o retoladors
• Folis
• Mocadors per tapar 

els ulls

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

La diversió
està assegurada!

Petit truc: La persona que més encerts
tingui és la que guanya i serà qui proposi als
altres un nou dibuix.



Has fet alguna de les nostres
ACTIVITATS o RECEPTES?

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

Comparteix-los a Instagram amb el hashtag: 
#scolarestsequedaencasa

SEGUEIX-NOS al nostre
Instagram @Scolarest_es per a 

novetats amb nou contingut.

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

a MiEurest

ENS ENCANTARIA VEURE 
EL RESULTAT!
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