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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.

INGREDIENTS: ELABORACIÓ:

ROSQUILLAS

1. Processar el sucre (reserva un parell de cullerades) en una batedora fins
que es converteix en “sucre glass”, afegir la pell de llimona i tallar de nou

2. Barrejar l'ou, el sucre amb la pell de llimona, l’oli i l’anís en un bol

3. Incorporem la meitat de la farina tamitzada amb el llevat, i incorporarem la
resta barrejant suaument

4. ha de quedar una massa tova i fina, podem rectificar de farina o humitat
de la massa si fos necessari. Deixeu reposar a temperatura ambient durant
45 minuts

5. Podem treballar amb les mans oliades o si és una mica més consistent, amb
corró, fent els Donuts amb un got gran i un altre de petit

6. Si treballeu a mà, formeu les boles de la mida d'una nou, premeu al centre
amb el dit per formar els Donuts, obrint lleugerament el forat

7. Fregir en abundància d'oli d'oliva a foc mitjà alt, escórrer en paper
absorbent i Espolvorejar amb sucre

Sucre

Pell de llimona

Oli de gira-sol

Ous

Farina

Llevat químic

(1 sobre)

Anís

Sal

175

20

100

120

500

1

50

2

Activitat propuesta  per 
GEMMA GOMEZ LUZ 
ESCOLA SANT MEDIR 

BARCELONA



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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:

PINCES PER MISSATGES

• Pinces

• Diferents materials 

per decorar-los amb 

creativitat

• Una corda per 

penjar..

Aquesta idea de les pinces penjades d'una corda és

molt bonica i pràctica per penjar els missatges que

fem o els que hem rebut. Podem pintar les pinces amb

pintures i decorar-les amb cartolina o goma eva ,

recreant el personatge, animal o objecte que més

ens agrada.
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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!

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

EL JOC DE LES PROFESIONS

Avui celebrem des de casa el dia del
treballador amb una joc molt divertit.

Es tracta de representar de manera individual
una professió i la resta de la família l’ha
d’endevinar.

Cal recordar que no es podrà parlar ni donar
cap tipus de pista, això sí...

Pots buscar per tota la casa els elements,
materials, vestits, complements que identifiquin
la professió que has pensat.

Ens ho passarem d’allò més bé!!! Aquell qui ho
endevini serà el pròxim que representarà.

• Diferents

“atrezzos” que 

puguem tenir per 

casa



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

