


A ESMORZAR:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• Iogurt 500 gr
• Poma rostida / puré 300 

gr
• Canyella en pols 4 gr
• Fruits secs 60 gr
• Pa de sègol 160 gr
• Oli d’oliva verge extra 20 

gr
• Tomàquet a rodanxes 80 

gr

ELABORACIÓ:

• Netejar i desencoratjar unes pomes, que 
rostirem al forn a temperatura moderada, durant
45 minuts, un dia abans

• També podem rostir les pomes a una olla, a foc
molt baix hermèticament tapades. 

• Fer un puré amb les pomes rostides i la seva pell, 
empolvorar la canella i afegir mel si és necessari. 

• Posar a sobre el iogurt i decorar amb fruits secs. 

• Torrar unes llesques de pa de sègol, regar amb
oli d’oliva, tomàquet i sal. 

IOGURT AMB POMA ROSTIDA I
TORRADA AMB OLI I TOMÀQUET



A FER UN MOS:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:

TORRADES D'ARRÒS AMB 
FORMATGE CREMÓS I HERBES

INGREDIENTS:
Per a 4 persones 

• Torrades d’arròs 40 gr
• Oli d’oliva 20 ml
• Formatge cremós 160 gr
• Herbes fresques 4 gr 

(julivert, coriandre, 
anet…)

• Herbes deshidratades
20 gr (romaní, orenga)

• Cogombre fresc en 
bastons 100  gr

• Barreja el formatge fresc amb les herbes
picades disponibles i l’oli d’oliva

• Posar a sobre de les torrades d’arròs

• Acompanyar amb cogombre fresc en 
bastons



A DINAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ BROQUETA:

• Carn de porc daus 400 gr
• Ceba fresca daus 160 gr
• Pinya 160 gr
• Orenga 4 gr
• Pebre vermell 4 gr
• Sal 4 gr
• All 20 gr 
• Vitet 4 gr
• Pebre Vermell 20gr 
• Oli d’oliva 280 gr
• Vinagre 100 gr
• Pa 200 gr
• Comí en llavors 120 gr
• Espinacs en fulla fresca
• Ceba tendra 8 gr
• Mostassa 4 gr
• Llimona 8 gr

• Picar l'all amb la sal, comí, pebre vermell i caiena o vitet (al gust de
picant) en el morter

• Se li afegeix la molla de pa remullada amb aigua, vinagre i oli, i barregem
bé. S'afegeix una mica d'aigua i es remou novament

• Macerar la carn de porc amb les espècies (orenga, pebre vermell), sal i
oli d'oliva durant 30 minuts mínim

• Confeccionar les broquetes intercalant pinya, carn de porc, ceba,
pebres amb peces cúbiques. Servir les broquetes amb una mica més de
salsa a part

• Passar per la planxa pels 4 costats per donar color i posar sobre una
safata de forn, pinzellar amb mojo canari rostir 10 minuts

ELABORACIÓ AMANIDA:
• Serveix en un bol d'amanida les fulles d'espinacs frescos

• Afegeix la ceba tendra picada

• Amaneix amb una vinagreta de mostassa, oli i suc de llimona

BROQUETA DE PORC I PINYA AMB MOJO CANARI
I AMANIDA ENSALADA D’ESPINACS I LLIMONA



A  BERENAR: 

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• 450g de farina. 

• ½ culleradeta de sal. 

• 225 g. mantega sense

sal.

• 240g de sucre.

• 1 ou.

• 2 culleradeta de 

vainilla.

• Barrejar la farina i la sal en un recipient i reservar.

• Barrejar la mantega i el sucre amb les varetes fins a 
aconseguir una pasta suau. Afegir la vainilla i l'ou i 
seguir barrejant.

• Afegir la farina a poc a poc i pastar fins que quedi tot
ben barrejat i la massa no s'enganxi a la taula.

• Embolicar la massa amb paper film i posar al frigorífic
durant 1 hora. 

• Estendre la massa en una superfície amb farina i 
tallar la pasta amb els motlles.

• Abans de ficar al forn, fer un petit forat i ficar un 
paper d'alumini perquè no es tanqui.Les podrem penjar per 

mostrar les nostres
galetes divertides!

GALETES DIVERTIDES
De la nostra activitat AVUI CUINEM JUNTS!



A SOPAR:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones

• Quinoa 300 gr
• Ceba picada
• Ou 300 gr
• Blat de moro gra

conserva 100 gr
• Pastanaga 140 gr
• Oli d’oliva verge extra 

20 ml
• Julivert fresc 8 gr
• Carabassó 300 gr

• Remullar en aigua freda la quinoa durant 30 minuts aprox., escórrer i 
netejar fins que l'aigua surti clara

• Saltejar la ceba picada en oli a una olla, afegir la quinoa ben 
escorreguda i mullar amb aigua (pot ser calenta)

• És important que la quantitat d'aigua sigui màxim 1,5 vegades la quantitat
de quinoa. Una vegada que bulli, cuinar 12 minuts i reservar 3 minuts
tapat

• Mentrestant, fem una truita francesa, la tallem en tires i reservem

• Ratllem la pastanaga, eixuguem el blat de moro en conserva i piquem el 
julivert

• Fem rodanxes gruixudes de carabassó i les passem per la paella amb oli, 
amb un toc de sal

• A la quinoa calent li afegim la pastanaga, blat de moro, julivert i truita
tallada a tires, rectifiquem de sal i pebre, i presentem a sobre del 
carabassó

QUINOA TRES DELÍCIES AMB OU, 
PÈSOLS I PASTANAGA



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

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7

