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#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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.

INGREDIENTS: ELABORACIÓ:

HUMUS AMB CRUDITÉS

1. Si no tenim tahina que és una pasta de sèsam, mullar les
llavors de sèsam (sèsam) i moldre fins obtener un puré fi

2. Escórrer i rentar escrupolosament els cigrons cuits

3. Barrejar amb la pasta de sèsam, afegir llimona, oli de
gira-sol, espècies excepte el pebre vermell, picada d'all i
fer un puré molt fi amb l'addició d'aigua gelada i sal al
gust

4. Un cop emulsionat, afegir la meitat de l'oli d'oliva verge
extra i homogeneïtzar

5. Posar en un bol, afegir el pebre vermell i l'aigua amb la
resta de l'oli d'oliva verge extra.

6. Pelar i picar la pastanaga, el cogombre rentat sense
pelar, el carbassó, el fonoll, l’api.. I acompanyar l'hummus

Cigrons cuits

llavors de sèsam

Llimona per al suc

Oli de gira-sol

Oli d'oliva verge extra

Comí terrestre

Alls tendres

Pebre vermell

Aigua gelada

Pastanagues fresques

Cogombre fresc

Carbassó

Fonoll

Branca d’api.
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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.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

MANUALITATS AMB CANYETES

• Canyetes de colors

• Cola blanca.

1. Podem fer un collage molt divertit i original.

2. Es tracta de tallar les canyetes en trossos petits i

utilitzar-los per escriure el nom, o fer qualsevol tipus

de dibuix. Podem dibuixar amb cola blanca i després

enganxar els trossets per sobre,

Idees: collarets, polseres, formes, tu nombre…



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

AVUI JUGUEM JUNTS
És la forma perfecta per a gaudir amb els 
teus fills, jugant i aprenent d’una forma molt 
divertida.

A VIURE!

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

DIBUIX COL·LECTIU 

Amb un paper en blanc el primer dibuixa una
línia, el següent continua el dibuix al llarg
d'aquesta línia i així cadascú continua en torns
fins que tots considerem que el dibuix està
acabat.

Pequetruco: Aconsellem que cadascú tingui un
color diferent perquè puguem reconèixer la
nostra part del dibuix i serà molt més colorit.

Simple però molt divertit

• Un paper en blanc

• Llapis de color 

diferent



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!

mailto:hello@Scolarest.es

