
#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

MENÚ 
DIARI



A ESMORZAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• PA a llesques 160grs
• AOVE 20ml
• LLET o beguda vegetal 

600ml
• PLÀTAN 200grs
• PERA 200grs
• MANDARINES 200grs
• COCHOLATE SOLUBLE 

o garrofa 60grs
• FARINA de blat de 

moro 20grs

ELABORACIÓ:

• Pelem i tallem la fruita a daus, barrejar amb el seu
propi suc i reservar.

• Escalfem la llet, afegir la xocolata i espessim amb
farina de blat de moro prèviament diluïda en llet
freda.

• Tallem el pa a llesques i torrar, reguem amb oli.

MACEDÒNIA I LLET XOCOLATADA I TORRADA
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A FER UN MOS:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

ELABORACIÓ:
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TARONGES

• TARONGES 500grs
• Pelem i tallem la taronja amb cura. La podem tallar 

en la forma que més ens agradi: a grillons, a daus, 
etc.

• Ara només queda un pas més… gaudir del seu
sabor!



A DINAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• ARRÒS 400grs
• CEBA 140grs
• PEBROT verd 120grs
• PEBROT vermell 120grs
• Salsa de TOMÀQUET 500ml
• PEBRE ROIG 8grs
• CÚRCUMA en pols 8grs
• ALL 20grs
• SAL marina 4grs
• PEBRE negre 2grs
• MAGRE de porc 400grs
• MUSCLOS 300grs
• BROCOLI 300grs
• FAVES 140grs
• PASTANAGUES 160grs
• CABDELLS 160grs
• AOVE 20ml
• VINAGRE de Jerez 4ml
• LLORER

ELABORACIÓ PAELLA MAR I MUNTANYA:
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PAELLA DE MAR I MUNTANYA
AMANIDA DE CABDELLS

• Saltem en oli all picat, cúrcuma, pebre roig i mullem amb suc de
tomàquet. Reduïm, fent una salmorreta, i reservar.

• Fem un brou vegetal, aromatitzat amb llorer i acolorit amb
cúrcuma, amb restes, peladura i verdures que tinguem disponible,
mantenim calenta.

• Saltem en la paellera la ceba i els pebrots picats, afegim l'arròs i
anacarar a foc moderat. Afegim la salmorreta i la carn.

• Comencem a regar amb el brou (tenir preparat mínim 4 vegades la
quantitat d'arròs, per l'evaporació) i anar afegint musclos i la resta
de verdures.

• Ho fiquem en el forn pre-escalfat a 220 graus, durant 18 min (depèn
del saltat anterior) i reposem abans de servir.

• Si ho acabem en paellera, una vegada regat, no movem l'arròs i
anem jugant amb la temperatura.

ELABORACIÓ AMANIDA DE CABDELLS:
• Anem netejant i tallem els cabdells en quarts.
• Amanim generosament i servim.

Per a postres… qualsevol peça de fruita.



A  BERENAR: 

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• PA 160grs
• FORMATGE manxec

200grs
• AOVE 40ml

ELABORACIÓ:
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ENTREPÀ DE FORMATGE MANXEC

• Tallem el pa per la meitat a manera entrepà i 
reguem amb AOVE generosament.

• Agafem el formatge manxec i el disposem per tot el 
pa. 

• Ara només queda un pas més… gaudir del seu
sabor!



A SOPAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• ARRÒS 320grs
• OUS de corral 240grs
• LLOMBARDA 120grs
• PEBROT vermell 80grs
• PEBROT verd 80grs
• ALL 20grs
• Ceba morada 80grs
• PÈSOLS 80grs
• BOLETS 40grs
• API 20grs
• SAL MARINA 4grs
• BLEDES en fulles 

160grs
• SALSA de soia 20ml
• AOVE 40ml 
• 4 iogurts

ELABORACIÓ “HUEBUHITOS” DIVERTITS:
De l’activitat… AVUI CUINEM JUNTS
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“HUEBUHITOS” DIVERTITS
AMANIDA DE TOMÀQUET I ALFÀBREGA

• Bullim els ous fins que estiguin ben cuits i llevem la pela amb cura.
• Tallem una fina capa per sota de cada ou per a tenir una base 

sòlida i que es mantingui dret.
• Retirem amb cura la gemma de cada ou, les barregem en un bol i 

afegim maionesa, tonyina, una mica d'api i sal fins a obtenir una 
pasta.

• Confeccionem els huebuhitos: emplenem els ous amb la pasta. 
Col·loquem els trossets de pastanaga com a ulls i tallem unes 
rodanxes d'olives per a posar-les cobrint cadascun d'ells. Amb
tires de pastanagues, muntem les aneguetes i el pic.

• Pequi truc: si no tenim pastanagues, col·loquem *triangulitos de 
pebrot vermell a manera d'aneguetes i escaig.

ELABORACIÓ AMANIDA DE TOMÀQUET I 
ALFÀBREGA:• Preparem l'amanida de tomàquet, amanim amb sal i ceba i reguem

amb AOVE. 
• Al moment de servir, piquem les fulles d'alfàbrega per damunt.

Per a postres... Un iogurt natural



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, estiguis atent

a MiEurest

mailto:hello@Scolarest.es
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