


A ESMORZAR:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• Flocs de civada 
200grs

• Llet (o beguda 
vegetal o aigua) 
400grs

• Nous pelades
• Mel (o xarop 

d’agave)
• Suc de taronja

ELABORACIÓ:

• Escalfem la llet i submergim els flocs de 
civada a foc suau o mitjà 

• Remullar les nous la nit anterior, escórrer i 
posar sobre la  civada

• Podem regar amb una mica de mel o xarop 
d’agave

PORRIDGE DE CIVADA AMB NOUS I SUC DE 
TARONJA

¡Deliciós i nutritiu!



A FER UN MOS:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

CUB DE RUBIK DE FRUITA 
De la nostra activitat ¡AVUI CUINEM JUNTS!

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• Síndria
• Kiwis
• Formatge fresc
• Fulles de menta o 

enciam per guarnir

ELABORACIÓ:

• Pelem la síndria i els kiwis.

• Tallem el formatge, els kiwis i la síndria en
quadrats iguals, no molt grans.

• Col·loquem en un plat els quadrets
alternativament formant un cub.

• L’adornem amb l'enciam



A DINAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

MONGETES ESTOFADES AMB POLLASTRE 
CONFITAT

• Car picada de vedella 400 
gr

• Ceba 200 gr
• All 20 gr
• Pebrots vermells 100 gr
• Pebrots verds 100 gr
• Prunes sense os 

hidratades 140 gr
• Herbes provençals 8 gr
• Pebre negre mòlt 2 gr
• Patates 520 gr
• Mantega 140 gr
• Formatge ratllat 160 gr
• Escarola 160 gr
• Menta fresca 8 gr
• Pinyons 40 gr
• Taronges 140 gr
• Vinagre de Xerès 4 gr
• Oli de oliva verge extra 40 

gr

ELABORACIÓ PASTÍS:
• Saltar la ceba, l’ all i els pebrots picats en oli d'oliva verge extra
• Afegir la carn, saltar a foc mig, afegir les prunes hidratades a 

quarts, afegir sal, pebre i herbes provençals i reservar
• Pelar i tallar les patates, deixar en remull de 15 a 20 minuts en 

aigua freda. Cuinar en aigua neta salada
• Retirar l'aigua de les patates, encara calentes, afegir mantega, 

sal i pebre. Treballar amb una forquilla o passapuré, reservar
• En una font de forn, disposar la carn i tirar-hi el puré de patata, 

empolvorar amb formatge i enfornar a 160-170 graus durant 25 
minuts aprox

ELABORACIÓ DE L’AMANIDA:
• Netejar l'escarola en aigua freda, escórrer. Torrar els pinyons, tallar 

la taronja a daus
• Fer una vinagreta amb una mica de el suc de taronja, vinagre de 

Jerez, sal, pebre, menta fresca i oli d'oliva verge extra
• Amanir els enciams amb vinagreta, pinyons, daus de taronja just a 

l'hora de menjar

RECEPTA DE NURIA GARCÍA DE FEDAC
SANT FELIU DE CODINAS



A  BERENAR: 

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

PALMERES DE XOCOLATA

INGREDIENTS:
Per a 20 Uts

• Xocolata blanca 100 gr
• Xocolata negra 100 gr
• Massa de pasta de full 

placa rectangular
• Sucre 100 gr
• Canyella en pols

ELABORACIÓ:

• Empolvorem sucre i canyella sobre la pasta de full 
rectangular

• Dobleguem cada extrem a la meitat fent el primer plec de 
la pasta de full

• Dobleguem novament cap al centre i aplanem amb un 
corró

• Tornem a doblegar i empolvorem el sucre i la canyella i 
aixafem suaument amb un corró

• Amb un ganivet esmolat tallarem talls de l'ample d'un dit 
aprox.

• Posem sobre una safata les palmeres i escalfem el forn a 
200 graus

• Enfornem durant 10-12 minuts i quan faltin 2 minuts donem 
la volta amb cura a les palmeretes 

• Desfem la xocolata al bany Maria, afegim artísticament la 
xocolata i refredem

RECEPTA  DE:

MARIA JOSE CEIDE ALVAREZ

ESCOLA OSUNA 

TRES CANTOS / MADRID /



A SOPAR:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Ingredients:
Per a 4 persones

• Lluç en filets 500 gr
• Gambes 160 gr
• Patates 300 gr
• Ceba 120 gr
• Oli d'oliva verge extra 20 

gr
• Oli de gira-sol alt oleic 

80 gr
• Remolatxa cuita 300 gr
• Ceba tendra 20 gr
• Iogurt grec 160 gr
• Pebre negre 2 g
• Sal marina 4 g
• Farina de blat 20 gr
• Ou 40 gr
• Julivert fresc picat 4 gr

ELABORACIÓ DEL LLUÇ:
• Descongelar prèviament el lluç
• Pelar i tallar les patates a rodanxes, remullar durant 10 minuts, escórrer, 

pelar i tallar a Juliana les cebes
• Salpebrar i regar amb oli d'oliva verge extra sobre una safata de forn, 

coure al forn escalfem el forn a 180 graus durant 20 minuts
• Afegim vi blanc o aigua si s'estan deshidratant molt les patates, baixar la 

temperatura i cobrir amb paper de forn
• Assecar bé els filets de lluç amb un drap, salar-los i passar-los per farina i 

ou
• Fregir en oli de gira-sol alt oleic a bona temperatura, assecar l'oli i reservar 

els filets de lluç
• Barregem les patates amb les gambes descongelades, pelades i amb les 

vísceres fora, posem els filets de lluç i escalfem al forn 5-7 minuts
• Assegurem que les gambes estan cuinades en la seva totalitat, decorar amb 

julivert fresc picat i servim.

ELABORACIÓ D’AMANIDA DE REMOLATXA I IOGURT:
• Ratllar la remolatxa, salpebrar
• Barrejar amb iogurt grec i afegir unes gotes d'oli d'oliva i remoure

RECEPTA DE Mª CRUZ ALBERCA
CEIP SAN ROQUE (ALACANT)

LLUÇ AMB PATATES I GAMBES I
AMANIDA DE REMOLATXA I IOGURT



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 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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