


A ESMORZAR:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

ELABORACIÓ:

gr/ml

GELATINA DE POMA, TORRADA DE PA
I TOMÀQUET

Pomes
Canyella en brut
Corfa de llimona
Agar agar
Orellanes
Pa multicereals
Oli d’oliva
verge extra
Tomàquet fresc

500
8

20
8

60
160
20

80

• Remullar les orellanes en aigua calenta durant 30
minuts

• Bullir les pomes tallades en daus en aigua, amb la
pell de la llimona, una mica de sal i la canyella en
brut, 30 minuts

• Retirar la canyella i la corfa de llimona, afegir
l'agar agar i dissoldre, cuinar 5 minuts més

• Afegir les orellanes amb la seva aigua de remull i
triturar fins a obtenir un puré homogeni, posar en
bols i deixar refredar

• Servim l'esmorzar amb unes torrades de pa
multicereals amb oli d'oliva verge extra i
tomàquet fresc a rodanxes



A FER UN MOS:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones 

• Talla el kiwi per la meitat en zig-zag

• Pela’l sense arribar al final

• Presenta’l en un plat!
Kiwi

KIWI

400
gr/ml



A DINAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:

Gr/ml

MONGETES BLANQUES AMB MUSCLOS
AMANIDA D'ESCAROLA, TARONJA I COMÍ

Mongetes blanques
Musclos
Ceba
Pebre verd
Pebre Vermell
Tomàquet fregit
All
Vi blanc
Pebre roig dolç
Oli d’oliva
verge extra
Pebre negre mòlt
Llorer
Julivert fresc
Escarola
Vinagre de Jerez
Comí
Taronja
Sal marina

340
1000
200
160
160
120
20
80
4

40

1
4
8

120
8
2

100
4

• Remullar 12-14 hores les mongetes en aigua freda, eixuguem i en aigua
neta cuinem amb l'all, julivert, llorer, pebres i la meitat de la ceba

• Totes les verdures tallades en porcions grans. A mitja cocció, rectifiquem
de sal, acabem la cocció

• Mentrestant, netegem els musclos i bullim en una olla tapada, amb un
rajolí de vi blanc i molt poca aigua, reservant el brou

• Sofregir a foc lent la resta de la ceba picada en oli d'oliva, afegim el
pebre roig dolç i el tomàquet fregit, cuinar i mantenir calent

• Batem les verdures del guisat de mongetes, amb alguna mongeta (per
espessir) i amb el brou dels musclos, i afegim aquesta barreja al
tomàquet

• Removem el tomàquet ben barrejat amb el batut i ho afegim al guisat de
mongetes, amb els musclos (alguns amb closca per decorar)

• Afegim el julivert picat per damunt i acompanyem amb una amanida
d'escarola, llavors de comí torrat i taronja tallada en daus

• Amanir l'amanida amb una vinagreta de vinagre de Jerez, una mica de suc
de taronja, oli d'oliva verge extra, sal i pebre



A  BERENAR: 

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones

gr/ml • Agafem una llesca de pa de motlle

• La tallem en tres parts iguals i eliminem
les

• Es col·loca damunt de cada part la
mateixa mida de pernil york i formatge

• Per últim, s'enrotlla i es punxa amb el pal
de les broquetes

Pa de motlle
Pernil york rodanxes
Formatge a rodanxes
Pal de broqueta (uds)

160
80
80
12

PIRULETES DE YORK I FORMATGE
De la nostra activitat AVUI CUINEM JUNTS!



A SOPAR:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones

TRUITA DE CARABASSÓ I PATATA
I AMANIDA DE PASTANAGA

Carabassó
Patates
Ous
Oli d’oliva
verge extra
Oli de gira-sol
Pastanagues
Farigola
Llimona
Mostassa
Sal
Pebre negre mòlt

400
400
400

1

1
80
8

60
20
4
1

RECEPTA DE JUANRA VILLALBA
ESCOLA SAGRAT COR

BARCELONA

• Pelar i tallar les patates en llesques gruixudes, submergir en aigua
10 min. per retirar part de la fècula, eixugar i assecar bé, salar

• Sofregir les patates en oli de gira-sol (segons preferències), a foc
mig perquè al final li doni un toc torrat

• A mitja cocció, afegir els carabassons tallats igualment en mitges
rodanxes, retirar les patates i els carabassons i eixugar de l'oli

• Batre els ous en un bol, afegir la patata i el carabassó, posar a punt
de sal i pebre i barrejar bé

• Posar una paella al foc viu amb oli d'oliva verge extra, afegir la
massa de la truita, baixar el foc, donar la volta després d'uns minuts
de cocció i retirar

• Segons es prefereixi el punt de cocció de la truita, es cuinarà més o
menys temps

• Mentrestant, preparar una senzilla amanida de pastanagues
ratllades (amb el pelador perquè surtin unes cintes), preparem
l'amaniment amb mostassa, llimona, oli i comí



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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