


A ESMORZAR:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

ELABORACIÓ:

gr/ml

BATUT DE FRUITS SECS I CACAU AMB CEREALS

Llet de coco (o 
qualsevol altra)
Cacau en pols
Ametlles
Pplàtan
Mel
Cereals

400

20
60

400
60

120P

• Congelar els plàtans per donar textura al
batut, remullar la nit anterior les ametlles
pelades

• Processar les ametlles fins a obtenir un puré.
Afegir la llet de coco, plàtans congelat
pelats, mel i cacau

• Batre fins a tenir una barreja homogènia i
cremosa

• A part acompanyar d'un grapat de cereals



A FER UN MOS:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones 

gr/ml • Renta bé les pomes

• Pots pelar-les o deixar-
les amb la pell

• Talla-les en tres parts.
Compte amb el cor!

• La part central es talla
en ziga-zaga, i els dos
laterals a rodanxes.

• Ara intenta col·locar-ho
tot i fer el cranc!

Poma500

POMA



A DINAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:

Gr/ml

FIDEUS CALDOSOS AMB COSTELLA I AMANIDA 
DE REMOLATXA

Fideus gruixuts
(número 2)
Costelles de porc
Tomàquets madurs
Ceba
All
Pebrot vermell
Pebrot verd
Pebre vermell
Brou de pollastre
Oli d'oliva verge extra
Llorer
Sal marina
Pebre acabat de 
moldre
Remolatxa sencera
cuita
Iogurt grec
Coriandre fresc
Ceballot

320

800
220
180

12
180
120

4
800
60
4
4
4

220

140
8

20

• Les costelles han d'estar tallades en petites porcions,
salpebrar i fregir en una olla a foc fort fins enrossir,
reservar-les a part

• A la mateixa olla, escalfar ceba i all picats amb les fulles de
llorer i afegir els pebrots picats. Finalment incloure el pebre
vermell i el tomàquet ratllat

• Cuinar fins que s’hagi reduït 1/3 part i el tomàquet estigui ben
cuinat. Llavors afegir les costelles i els fideus, remenar i
mullar amb el brou calent

• Posar al punt de sal i bullir fins que els fideus estiguin fets.
També es pot fer en una olla baixa de fang i acabar al forn

• Mentre en un bol ratllem la remolatxa, amanim amb el iogurt
Grec, coriandre i ceballots picats, sal i pebre, barrejar bé i
servir

RECEPTA DE BERNARDO GALLEGO
COL·LEGI ARENALES

MADRID



A  BERENAR: 

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones

gr/ml • Barrejar els ingredients, amb la mantega
temperada, i l'ajuda d'un batedor

• Elaborar creps amb l’ajuda d'un adult,
utilitzant una paella greixada amb
mantega

• Omplir els creps amb rodanxes de plàtan i
finalment afegir xocolata fosa

Farina de blat
Llet
Ous
Mantega
Sal
Plàtan
Xocolata

125
250
120
25

1
120
50

CREPE RELLENO DE PLÁTANO Y CHOCOLATE
De la nostra activitat AVUI CUINEM JUNTS!



A SOPAR:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones

LLUÇ ARREBOSSAT AMB AMANIDA DE 
TOMÀQUET I ALFÀBREGA

Lluç
Ou
Farina fina de blat de 
moro
Polenta
Oli de gira-sol alt
oleic
Tomàquet fresc
Oli d'oliva verge
extra
Alfàbrega fresca
Pebre negre acabat
de moldre
Sal marina

300
80

300
100

120

140
20

8
Al gust

Al gust

• Tenir els lloms de lluç perfectament nets i tallats en
petits filets, ben secs

• Salpebrar cada filet, escampar farina fina de blat de
moro i sacsejar bé perquè no quedin restes

• Submergir en ou batut, passar per la polenta de blat
de moro i fregir en abundant oli per tots dos costats
i escórrer en paper

• Mentrestant tallar en rodanxes gruixudes els
tomàquets, afegir sal marina, oli d'oliva verge extra,
fulles d'alfàbrega i pebre acabat de moldre

• Servir els filets acabats de fregir amb l'amanida de
tomàquet



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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