


A ESMORZAR:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

ELABORACIÓ:

• Remullar durant la nit les llavors de lli (tant se val
llinosa)

• Batre les llavors remullades amb el plàtan, iogurt i
maduixes i afegir una mica de mel o xarop
d’atzavara

• Llescar i torrar el pa de sègol, regar amb oli
d'oliva i acompanyar amb rodanxes de tomàquet
fresc

Plàtan
Iogurt
Maduixes
Pa de sègol
Tomàquet fresc
Oli d'oliva verge
Llavors de lli

300
80

120
80
80

120
40

gr/ml

BATUT DE PLÀTAN, MADUIXES, IOGURT I LLI AMB
TORRADA DE SÈGOL AMB TOMÀQUET



A FER UN MOS:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones 

GASPATXO

• Rentar i tallar tots els ingredients, posar en remull
amb una mica d'aigua i el seu propi suc

• Batre vigorosament fins aconseguir una textura
cremosa

• Passar per un colador fi o xinès si el batedor no
aconsegueix texturitzar-ho, posar el punt de sal i
vinagre i refrescar abans de consumir

Tomàquets madurs
Pebrots verds
Cogombre
Vinagre de Xerès
Oli d'oliva verge 
extra
Comí mòlt
All fresc
Ceba
Sal marina

500
50
75
10
50

1
5

35
2

gr/ml



A DINAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:

Gr/ml

LLENTIES AMB CARBASSA I CURRY
AMANIDA AMB FORMATGE DE CABRA

• Remullar les llenties en aigua freda durant una hora, retirar
l'aigua

• Escalfar ceba, pebrot verd i all picat en oli, saltar el curri a l'oli,
afegir les llenties i remullar amb aigua freda

• Afegir la resta de verdures tallades en cubs mitjans, donar força
al foc durant 15 minuts i després cuinar a foc baix

• A meitat de cocció donar el punt de sal, mentre s’elabora
l'amaniment de l'amanida amb suc de llimona, oli, sal, pebre,
ceballot i fulles de menta

• Quan les llenties estan perfectament cuinades, retirar part del
brou, alguna patata, pastanaga i carbassa i batre. Retornar el
batut a la carn d'olla per donar-li espessor.

• Servir les llenties ben calents amb l'amanida amanida i els
trossets de formatge de cabra per sobre

Llenties
Carbassa
Curri en pols
Llet de coco
Patates
Pastanagues
Ceba
Pebrot verd
Sal marina
Oli d'oliva verge
extra
Formatge de cabra
Canonges
Ceballot
Menta
Mel
Llimona

360
200

8
160
200
160
160
140

4
60

20
4

140
8
8

60



A  BERENAR: 

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones

BROWNIE
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

• Batre tots els ingredients excepte la xocolata
sencer, que tallem a trossos i afegim després

• Preescalfar el forn a 175 graus, folrar una safata
per a pastissos amb paper de forn

• Enfornar uns 20-25 minuts (depèn de el gruix)

• Reposar un parell d'hores, quan es temperi
guardar en fred abans de tallar

Plàtan madur
Ous
Vainilla
Cacau pur
Xocolata negra 
(sense sucre)
Bicarbonat
Sal
Beguda vegetal
Canyella

180
100

5
50
80

5
1

10
1

gr/ml



A SOPAR:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones

NOODLES D'ARRÒS AMB SALMÓ I BRÒQUIL

• Remullar la quinoa en abundant aigua freda i rentar fins que
surti neta

• Escaldar, pelar i esgranar els tomàquets, picar molt petit (o
batre segons preferències) i reservar

• Escalfar en oli la ceba a dauets i l'all picat. Quan la ceba es
torni translúcida, afegir els pebrots a daus

• Un cop fregits els pebrots, afegir el carbassó a daus i mullar
amb el tomàquet batut

• Cuinar durant 20 minuts a foc mig, tapat
• Mentrestant, escórrer bé la quinoa i afegir 1,5 vegades el seu

pes en aigua calenta amb punt de sal i cuinar 13 minuts a foc
mitjà, tapar i reposar 3-5 minuts

• Servir sobre la quinoa la samfaina i una mica de julivert fresc
picat

Salmó
Noodles d'arròs
Pastanagues
Cebollot
Oli d'oliva verge
extra
Sal marina
Aigua
Arrel de gingebre
Bròquil
Bolets shiitake
Salsa de soja
Julivert fresc picat

400
240
120
40
40

4
60
40

120
120
20



Has fet alguna de les nostres
ACTIVITATS o RECEPTES?

ENS ENCANTARIA VEURE 
EL RESULTAT!

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

Comparteix-los a Instagram amb el hashtag: 
#scolarestsequedaencasa

SEGUEIX-NOS en al nostre
Instagram @Scolarest_es per 
a novetats amb nou contingut.

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

a MiEurest

mailto:hello@Scolarest.es
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