
#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

MENÚ 
DIARI



A ESMORZAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• Flocs de civada 
260grs

• Llet (o beguda 
vegetal o aigua) 
400grs

• Fruits vermells 
100grs

• Maduixes 160grs

ELABORACIÓ:

• Escalfem la llet i submergim els flocs de civada a 
foc suau, mitjà, removem fins que espesseixi

• Distribuïm en plats i posem la mescla de fruits 
vermells

PORRIDGE DE CIVADA AMB FRUITS VERMELLS
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A FER UN MOS:

GUACAMOLE AMB PASTANAGA

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• Alvocat 280grs
• Coriandre fresc 

8grs
• Ceba tendra 20grs
• Sal marina 4grs
• Llimona 8grs
• Pastanagues 160grs

ELABORACIÓ:

• Retirem la carn dels alvocats i barregem amb el 
coriandre i ceba tendra picada, agreguem sal i suc 
de llimona

• Tallem la pastanaga en bastons i utilitzem de 
cullera
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A DINAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

ELABORACIÓ:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

MONGETES ESTOFADES A POLLASTRE 
CONFITAT

• Albergínies 560grs
• Carn picada (opcional 

mixta) 300grs
• Mongetes pintes 

300grs
• Xampinyons 140grs
• Ceba 100grs
• Pebrot verd 100grs
• Tomàquet fregit 100grs
• Formatge ratllat 

emmental 100grs
• Oli d'oliva verge extra 

20ml
• Sal marina 4grs
• Pebre negre mòlt 4grs
• Canonges 100grs
• Ceba tendra fresca 

80grs
• Llimona 4ml

• Rentem i tallem les albergínies en meitats, posem sal gruixuda a la 
superfície i deixem que servei els àcids de l'albergínia

• Raspem amb un ganivet la superfície de les albergínies, retirant la sal 
i els sucs de l'albergínia

• Escalfem el forn a 160º, esberlem les albergínies, reguem amb oli 
(sense sal), rostim amb la pell a baix 30 minuts

• Mentre saltem la ceba i pebrots picats en oli, especiem i agreguem la 
carn picada i una vegada cuinada, incorporem les mongetes amb el 
tomàquet

• Saltem a foc viu i donar punt de salaó amb pebre recentment molt
• Posem la mescla sobre les albergínies, empolvorem el formatge ratllat 

i rostim en forn 10-15 minuts mes just abans de menjar
• Cobrim amb la salsa de coliflor, amb el formatge ratllat i acabar 

d'enfornar durant 10 minuts abans de servir
• Preparem l'amanida de canonges amb ceba tendra fresca trossejada 

al gust i amanim amb oli, llimona, sal i pebre



A  BERENAR: 

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• Mantega 600grs
• Sucre 80grs
• Ou 40grs
• Vainilla (essència) 4ml
• Farina 80grs
• Llevat 1 sobre

ELABORACIÓ:
Recepta de Félix Celester del Colegio Alhucema de Madrid
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GALETES DE MANTEGA DANESES

• Barregem el iogurt i simulem la "clara de l'ou"
• Col·loquem el préssec sobre la "clara" simulant la 

"gemma"
• Tallem la poma pelada simulant "patates fregides", 

reguem amb gotes de llimona perquè no 
s'enfosqueixi



A SOPAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• Tomàquet 300grs
• Arròs 300grs
• Blat de moro 120grs
• Cebollí / julivert 4 grs
• Enciam / rúcola 80grs
• Formatge camembert 

300grs
• Got de vi negre 80ml
• Romero fresc 8grs
• Farigola fresca 8grs
• Nous pelades 40grs

ELABORACIÓ TOMÀQUETS FARCITS:
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TOMÀQUETS FARCITS amb CAMEMBERT ROSTIT AMB 
HERBES I VI De la nostra activitat AVUI CUINEM JUNTS!

• Cuinem l'arròs, després d'haver-lo rentat, en l'aigua salada exacta, i 
reservem

• Rentem els tomàquets, els tallem per la part de dalt. Després els 
buidem amb cura

• Barregem l'arròs, el blat de moro i el tomàquet que hem buidat (es 
poden afegir tots els ingredients que vulguem)

• Emplenem els tomàquets
• Estenem l'enciam picat o la rúcola pel plat i col·loquem els tomàquets.
• Posem la tapa (part del tomàquet retallada) i empolvorem el cebollí o 

julivert

ELABORACIÓ CAMEMBERT ROSTIT:
Recepta de Yolanda Martínez del colegi  IES Maria Sarmiento de Lugo
• Per a rostir el camembert, el posem en una cassola de fang, punxem 

la superfície amb una forquilla però sense arribar a la base
• Banyar amb vi i afegir les herbes fresques (romer, farigola) perquè 

vagin marinant
• Enfornar en forn precalentado a 160-180è durant uns 10-15 minuts
• 5 minuts abans posem les nous en meitats, i continuem enfornant

I DE POSTRES… IOGURT!
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