


A ESMORZAR:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

ELABORACIÓ:

gr/ml

TALLER DE MARIETES AMB GOT DE LLET
De la nostra activitat AVUI CUINEM JUNTS!

Pa de motlle
Melmelada de maduixa
Crema de cacau
Llavors de xocolata
Llet (o beguda
vegetal)

160
40
40
20

500

• Tallar dues formes rodones al pa de
motlle.

• Untar una part rodona de crema de
cacau (inferior).

• L'altra rodona de melmelada (superior).

• Unir les dues meitats.

• Col·locar les llavors de xocolata



A FER UN MOS:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones 

gr/ml • Pela la mandarina
• Separa els grills
• I a menjar!

Mandarines500

MANDARINES



A DINAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:

Gr/ml

CIGRONS AMB ESPINACS I OU DUR

Cigrons cuits
Patates
Porro
Pebrot vermell
Pebrot verd
Julivert fresc
Pastanagues
All
Espinacs
Ou
Ceba
Llorer
Pebre Vermell 
dolç
Pebre negre
cabat de moldre
Sal marina
Pa vell
Farigola

320
200
80

120
120
20

160
20

800
240
160

8
4

2

4
160

4

• Remullar els cigrons en aigua temperada la nit anterior, si són congelades, deixar
descongelar els espinacs el dia abans

• Retirar l'aigua en remull i rentar els cigrons. Afegir aigua tèbia neta a l'olla amb els
cigrons i començar a cuinar

• Afegir les pastanagues a rodanxes gruixudes, patates a daus grans, alls picats, fulles
de llorer, pebrots a quarts i julivert

• Cuinar a foc fort els primer 20 minuts, després baixar el foc i fins a finalitzar la
cocció. Afegir sal a meitat de cocció

• En una paella a part escalfar a foc mitjà la ceba tallada amb oli, afegir pebre
vermell i incorporar l'espinac descongelat i ben escorregut

• Afegir als espinacs suc de llimona, donar punt de sal i pebre i reservar
• Coure els ous en aigua amb sal i un rajolí de vinagre perquè es pelin bé, durant 12

minuts. Refrescar en aigua gelada, pelar i tallar a quarts
• Si es tenen restes de pa, acompanyar de crostons fregits o al forn, amb espècies

(farigola per exemple), els espinacs i els ous
• Quan acaba la cocció dels cigrons, retirar part del brou, alguna patata, uns quants

cigrons, el julivert i batre. Aafegir el batut al guisat de cigrons per donar-li gruix
• Ajustar de sal i pebre i servir ben calent acompanyant del plat d'espinacs amb ou

cuit i crostons fregits



A  BERENAR: 

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones

gr/ml • Talla el pa amb un ganivet per la meitat

• Posa oli d'oliva verge extra perquè quedi
més sucós

• Pica les fulles de romaní i llença'l.

• Curta i afegeix el formatge manxec

• Junta les dues meitats i a menjar!

Ppa
Formatge
manxec
Romero en fulls
Oli d'oliva verge
extra

160
200

40

ENTREPÀ DE FORMATGE AMB OLI DE ROMANÍ



A SOPAR:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones

MACARRONS INTEGRALS SALTAT AMB 
CARBASSÓ, ESPÀRRECS I OLI DE MENTA

Macarrons integrals
Escalunya
Carbassó
Espàrrecs de marge
Orenga
Oli d'oliva verge
extra
Oli de menta
Menta
Oli de gira-sol
Espàrrecs blancs de 
conserva
Pebrots 2 colors
Ceballot
Vinagre

360
120
400
300

8
40

32
16

200

40
60
8

RECEPTA DE LUISA GARCÍA
COL·LEGI JAUME BALMES DE 

SANT FELIU DE CODINES
BARCELONA

• Amb antelació, elaborar el nostre oli de menta. Picar les fulles, afegir
l'oli de gira-sol calent i reservem durant 30 minuts i colar

• Rentar els espàrrecs i tallar les tiges. Les tiges les fem servir per fer
un brou que fem bullir en 2 litres d'aigua durant 20 minuts

• Picar l’escalunya i saltar en oli. Afegir els espàrrecs i carbassons
picats i saltar a foc viu durant 5 minuts

• Cuinar 5 minuts més a foc suau, tapat. Donar punt de sal i pebre i
afegir l'orenga i reservar

• Cuinar la pasta en el brou de tija d'espàrrec i amb fulles de llorer, el
temps que necessiti (7-8 minuts)

• Escórrer i en calent barrejar amb les verdures saltejades, donar
punt de sal i pebre i regar amb un rajolí l'oli de menta colat

• Es poden acompanyar d'espàrrecs blancs amanits amb una vinagreta
de pebrots o amb una maionesa de julivert

• Picar els pebrots de 2 colors, julivert i ceballot, amanir amb vinagre,
oli d'oliva, pebre i sal marina.



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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