


A ESMORZAR:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• Farina de blat de 
moro precuita 200 
gr

• Aigua tèbia 200 ml
• Mantega 20 gr
• Formatge gallec o 

suau 80 gr
• Melmelada de 

figues 20 gr
• Taronges per a suc 

600 gr
• Oli d'oliva verge 

extra 20 mll

ELABORACIÓN:
• Treballar en un bol farina de blat de moro, aigua tèbia, 

mantega a temperatura ambient i sal. Afegir la farina a 
poc a poc

• La massa ha de quedar suau, homogènia i sense que 
s'esquerdi

• Formar unes boletes una mica grans que aixafarem 
lleugerament, com seran per omplir, les fem una mica 
gruixudes

• Escalfar una paella i marcar a banda i banda les arepas. 
Obrir i omplir de formatge, posar novament a la paella i 
desfer

• Acompanyar d'una mica de melmelada de figues i de el suc 
de taronges acabat d'esprémer. 

AREPAS DE BLAT DE MORO AMB FORMATGE, 
FIGUES I SUC DE TARONJA

Petit truc: Es poden preparar amb antelació les boletes i deixar-
les al congelador



A FER UN MOS:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• Kiwis 400 grs

KIWI

ELABORACIÓ:

• Pela el kiwi i talla-les a rodanxes

• Servir les rodanxes en un plateto un bol

• Gaudeix del seu sabor!



A DINAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:

FIDEUADA ALACANTINA

• Fideu gros per fideuada 400 
gr

• Pebrot vermell 40 gr
• Musclos 80 gr
• Cloïsses 80 gr
• Calamars 80 gr
• Gambes 80 gr
• Pèsols 80 gr
• Mongetes 80 gr
• Mongeta blanca 80 gr
• Canana 200 gr
• Tomàquet triturat 80 gr
• Ceba picada 100 gr
• Cap de lluç 600 gr
• Oli d'oliva verge extra 80 ml
• All 20 gr
• Julivert fresc 4 g
• Nyora 20 gr
• Sal marina 4 g

• Elaborar un brou amb el cap del lluç, julivert, branqueta
d’api i llorer per tenir un litre i mig o dos de brou

• Elaborar una picada d'all, julivert, i nyora i reservar

• Sofregir en una paella ceba, pebrot, mongetes, pèsols i
mongetes blanques en oli. Afegir els peixos i mariscs,
mullar amb tomàquet i reduir

• Afegir els fideus i ofegar tot junt. Mullar amb el fumet i
afegir la picada d’all, julivert i nyora

• Corregir de sal i cuinar a foc fort o acabar al forn. La
preparació ha de quedar seca

RECEPTA DE 
JOAN CLOQUELL

CEIP Horta Major, Alicante



A  BERENAR: 

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• Pa de barra

• Tomàquet fresc o en 

salsa

• Tonyina en oli 

escorregut

• Olives a rodanxes

• Formatge a rodanxes 

PANINIS CASOLANS
De la nostra activitat AVUI CUINEM JUNTS!

• Tallar la barra al gust o segons la gana que es 
tingui.

• Obrir el pa per la meitat i treure una mica la 
molla.

• Posar una mica de tomàquet.

• Afegir la tonyina, les olives a rodanxes i a 
sobre la rodanxa de formatge.

• Posar al forn fins que s'enrosseixi una mica el 
formatge.

Petit truc: Fes volar la teva imaginació i no 
repeteixis ingredients!



A SOPAR:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• Pèsols congelats 400 gr
• Ous de corral 240 gr
• Ceba 160 gr
• Cúrcuma en pols 1 gr
• PEBRE VERMELL DOLÇ 1 gr
• Pebrot verd 80 gr
• All 8 gr
• Pernil serrà 60 gr
• Oli d'oliva verge extra 20 ml
• Sal 4 g
• Pebre negre acabat de 

moldre 1 gr

BASE D'OU I PÈSOLS AMB PERNIL

• Ofegar la ceba i pebrot verd picat finament en oli d'oliva, afegir l'all
picat, la cúrcuma mòlta i per últim el pebre vermell

• Permetre que s'escalfi el pebre vermell sense que arribi a cremar-se 
i afegir els pèsols. Tapar el més hermètic possible i cuinar 6-8 minuts
a foc mitjà. 

• Si anem ha acabar el plat al forn, escalfar-lo a 160 graus. Si no, 
destapar la paella i incorporar els ous entre els pèsol, sense batre, 
fent un petit "niu"

• Per l'acabat al forn, posar la barreja de pèsols en una font, afegir els
ous entre els pèsol, sense batre, fent un petit buit i coure

• Engrunar el pernil serrà i posar-lo per sobre cap la meitat de cocció
del forn (14-16 minuts màxim)

• Si s'acaba a la paella, tapar perquè el vapor cuini també els ous per 
dalt. Afegir el pernil saltat a part

• A l’hora de servir, comprovar el punt de sal i deixar caure una mica 
de pebre acabat de moldre.



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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