


A ESMORZAR:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• Moniato 300 gr
• Farina 80 gr
• Ous 120 gr
• Clares d'ou 80 gr
• Aigua 80 gr
• Melmelada de fruits 

vermells 120 gr
• Oli d'oliva verge 40 

gr
• Suc de poma

ELABORACIÓ:

• Renta el moniato, talla longitudinalment i 
rosteix-lo al forn a 160-180 uns 25 minuts

• Quan el moniato estigui rostit retira la seva 
carn i reserva-la

• Batre el moniato rostit, ous, clara, aigua i 
farina, fins a obtenir una massa homogènia

• Afegeix una porció a una paella calenta amb 
oli, quan qualli dóna-li la volta i continua el 
mateix procés amb la resta de la massa

• Realitzar tota la barreja de tortitas i 
acompanya amb melmelada i suc de poma. 

TORTITAS DE MONIATO I MELMELADA DE 
FRUITS I SUC DE POMA

¡Deliciós i nutritiu!



A FER UN MOS:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

HUMMUS DE COGOMBRE

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• Cigrons cuits 500 
gr

• Llavors de sèsam 
50 gr

• Llimona fresca per 
a suc 100 gr

• Oli de gira-sol
• 75 gr
• Oli d'oliva verge 

extra 50 gr
• Comí molt 2 gr
• All fresc 10 gr
• Pebre vermell dolç 

gr
• Aigua gelada 100 

gr
• Cogombre 200 gr

ELABORACIÓ:

• Mull les llavors de sèsam i moldre amb oli fins que sigui un puré fi

• Escórrer i rentar a consciència els cigrons cuits (si són de
conserva)

• Barrejar cigrons amb la pasta de sèsam, afegir el suc de llimona,
oli de gira-sol, les espècies (excepte pebre vermell) i l'all picat

• Fer un puré molt fi afegint aigua gelada i sal al gust

• Un cop emulsionat afegir la meitat de l'oli d'oliva verge extra i
homogeneïtzar

• Posar sobre un bol, escampar el pebre vermell i cobrir amb la
resta de l'oli d'oliva verge extra

• Pelar i tallar a bastons el cogombre i servir quan hagi reposat
l'hummus

Petit truc: l’hummus estarà millor d’un dia per l’altre



A DINAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

POLLASTRE AMB CURRY i ARRÒS

ELABORACIÓ:
• Tallar els pits netes a daus, encara que també es pot fer servir una altra

peça de pollastre amb os. Marinar el pollastre amb suc de llimona, salpebrar
i barrejar amb curri en pols com a mínim durant 1 hora

• En una paella, enrossim les peces de pollastre amb un quantitat generosa
d'oli d'oliva i reservem el brou resultant de la marinada.

• A la mateixa paella, afegir ceba, pastanaga i all picats i escalfar a foc mitjà
• Quan veiem que va adoptant una bona textura passar-ho al got del batedor i

batre-ho el millor possible per deixar la salsa ben fina i sense trossos grans.
Quan acabem abocar la salsa a la paella amb els trossos de pollastre i
deixar uns 10-15 minuts a foc suau perquè s'acabi de formar la salsa.

• Afegir la poma pelada i a daus, saltejar, afegir la llet de coco, el brou
sobrant marinat, nata i aigua i cuinar fins que espesseixi lleugerament la
salsa

• Afegir el coriandre fresc i batre fins a obtenir una textura fina, afegir les
porcions de carn i cuinar 20 minuts més molt suaument

• Aprofitar per fer l'arròs basmati, remullar uns minuts i rentar en aigua
abundant

• Cuinar amb d'aigua freda en la mateixa quantitat que d’arròs. Tapar a foc
mitjà i afegir les llavors torrades sense oli al final de la cocció.

• Pits de pollastre 520 gr
• Arròs basmati o gra llarg 

240 gr
• Nata 300 gr
• Llet de coco 120 gr
• Pastanagues 140 gr
• Ceba 180 gr
• Poma 160 gr
• All 12 gr
• Curri en pols 20 gr
• Sal 4 g
• Llimona 140gr
• Coriandre fresc 8 gr
• Oli d'oliva verge extra 20 

gr
• Llavors de coriandre molt 

(opcional)
• Llavors de comí sencer

RECEPTA D’AMALIA LARRONDO
COL·LEGI SANT JOSEP ORIOL, 

BARCELONA



A  BERENAR: 

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:

PASTÍS PALEO DE PASTANAGA I DÀTILS
De la nostra activitat AVUI CUINEM JUNTS!

INGREDIENTS:
Per a 4 persones
• 500 grams de pastanaga

• 250 grams d’ ametlles 

crues repelades

• 7 ous

• 1 culleradeta de 

bicarbonat

• Ratlladura d'1 llimona

• 200 grs d'oli

• Canyella mòlta

• Remullar i picar les ametlles

• Netejar i picar les pastanagues

• Barrejar tots els ingredients fins a obtenir la 
massa i la posar-la en un recipient per coure 
a 160 graus durant 30 minuts

• Deixar refredar i preparar la cobertura / 
decoració



A SOPAR:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:

• Coure patata, pastanaga i mongetes verdes al vapor, 
podem reservar l'aigua per una altra preparació

• Saltejar el ceballot amb els bolets en oli d'oliva i afegir 
el pebre mòlt

• Incorporar les carxofes tallades en fines rodanxes o a 
Juliana, les llavors i assaonar. Reservar

• A la mateixa paella, saltejar l'all en làmines amb oli, 
afegir la verdura al vapor, salpebrar i afegir espècies 
al gust

• Sobre la verdura al vapor saltada posar la barreja de 
bolets amb carxofa i a sobre les llavors i presentar. 

RECEPTA DE L’ANABEL TERROBA
COL·LEGI AIXA - LLAÜT (PALMA DE MALLORCA)

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• Patates 300 gr
• Pastanagues 200 gr
• Mongetes verdes 200 gr
• Xampinyons o gírgoles 100 

gr
• Carxofes 150 gr
• Ceba tendra 50 gr
• All 5 gr
• Llavors de lli, gira-sol, 

carbassa, sèsam ... Al gust
• Nous i panses Al gust
• Oli d'oliva verge extra 2 g
• Sal, pebre, orenga i 

farigola Al gust

VERDURES SALTEJADES AMB
XAMPINYONS I BEINES



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, estigues atent 

a MiEurest

mailto:hello@Scolarest.es
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