


A ESMORZAR:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

INGREDIENTS:
Per a 4 persones
gr

ELABORACIÓN:

• Batre la llet, ous, farina d'arròs i mantega fosa, 
opcionalment afegir una mica de mel i deixar
reposar

• Vessar massa sobre una paella antiadherent untada 
i ben calent, el mínim possible perquè surtin creps 
fins

• Si la massa no està molt lleugera, diluir amb una 
mica d'aigua o llet (o beguda vegetal)

• Omplir de llavors, fruits secs i mel, enrotllar i servir

CREPS D'ARRÒS FARCITS DE FRUITS SECS

Llet (o beguda vegetal)
Farina d'arròs
Ou
M
Oli d'oliva
Nous
Ametlles
Mel

240
120
180
45
20
50
50
15



A FER UN MOS:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones 

‘’COQUETS’’ CASOLANES DE CACAUETS AMB PATÉ DE 
CARXOFES 

• Remullar les ametlles pelades en aigua tèbia i deixar per 30 minuts

• Barrejar tots els ingredients de la massa fins que no s'enganxi a les
mans, i si està seca s'agrega una mica d'aigua i oli

• Fer boletes de la mida del palmell de la mà, estirar amb un corró
fins que tinguin 1-2 centímetre de gruix aprox

• Punxar amb una forquilla i posar al forn amb ventilador, en un forn
escalfat a 190 graus, durant 15-17 minuts

• Per al paté de carxofes, picar l'all amb les ametlles pelades
escorregudes

• Afegir les carxofes ben escorregudes i batre fins a tenir una pasta
homogènia. Afegir oli d'oliva i rectificar el punt de sal

• Servir al costat de les "coquets" de cacauets

Farina
Aigua
Oli de gira-sol
sal
Cacauets crus amb pell
(triturats)
Carxofes conserva
Ametlles pelades
Oli d'oliva verge extra
All

700
300
300

5
125

250
50
25

1

gr

RECEPTA DE Mª SOFÍA SAIS, 
CEIP BALMES, VALENCIA



A DINAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:

gr
• Tallar els pits o contracuixa desossats de pollastre a tires i marinar

amb suc de llima / llimona / taronja, all picat, sal i pebre durant al
menys mitja hora

• Fer el guacamole amb la carn dels alvocats, barrejada amb suc de
llima, xile picant (al gust),

• tomàquet, ceballot i coriandre frescs picat. Donar el punt de sal i
pebre i reservar (ben tapat perquè no s'oxidi)

• Saltar en oli els pebrots a tires, amb les cebes a Juliana gruixuda i el
carbassó a bastons, a foc mitjà- alt, que tinguin un to rossenc, textura
cruixent i color brillant.

• Retirar i a la mateixa paella saltar el pollastre, fins que tingui color
rossenc i estigui cuinat. Afegir els fesols cuinats escorreguts i saltar a
foc viu.

• Quan prengui temperatura, afegir la resta de verdures saltejades,
donar el punt de sal i pebre i servir

• Acompanyar el guacamole amb unes truites de blat o blat de moro
prèviament temperades a la planxa o al forn.

RECEPTA DE JOSE SÁNCHEZ
COL·LEGI LORETO

BARCELONA

Pollastre contracuix
Ceba
Pebrot vermell
Pebrot verd
Tomàquet fresc
Carbassó
Fesols
All
Julivert
Lima / llimona
Taronja (opcional)
Coriandre
Alvocats
Ceballot tendre
Pebre negre acabat de 
moldre

500
1

75
75

150
200
100
10
2

125
125

2
300
50

1

FAJITAS DE POLLASTRE AMB GUACAMOLE I 
FRIJOLES



A  BERENAR: 

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones
gr

COQUITOS
De la nostra activitat AVUI CUINEM JUNTS!

• Barrejar els ingredients secs en un recipient.

• Incorporar poc a poc els ous i el rovell fins que
estiguin ben barrejats.

• Afegir l'essència de vainilla i passar a una màniga
pastissera.

• Formar copitos i posar al forn escalfat 180 ° fins que
estiguin rossencs.

• Escampar-hi sucre glass

Coco
Sucre
Ous
Essència de 
vainilla
Sucre glass per 
empolvorar

200
150

2 ud

Deliciós!



A SOPAR:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones

gr
• Ratllar la coliflor i barrejar-la amb el formatge ratllat i amb l'ou fins a 

obtenir una massa homogènia
• Posar sobre paper de forn prement amb un corró sobre un altre paper

per tenir una massa compacta i prima
• Fer 2 masses per elaborar 2 sabors diferents
• Enfornar 8 minuts a 200 graus per donar-li consistència
• Preparar els 2 sabors, peres amb formatge blau i vegetariana amb ceba 

provençal
• Saltar la ceba tallada a Juliana en oli d'oliva, donar-li el punt de sal i 

herbes provençals
• Posar en una de les pizzes tomàquet, ceba saltada, daus de pastanaga i 

xampinyons saltats
• Posar en una altra de les pizzes base el tomàquet, la pera i dauets de 

formatge blau
• Si volem, ambdues poden tenir una mica de formatge, tot i que ja en 

tenen a la base una bona quantitat
• Enfornar 8-10 minuts més a 200 graus i servir immediatament
• Quan surti la pizza de peres i formatge blau, trencar unes fulles de ruca 

per donar sabor
• Amanir els canonges amb la vinagreta de Xerez, oli d'oliva verge extra i 

sal

Coliflor
Formatge ratllat
Ou
Tomàquet fregit
Formatge blau
Pera
Ceba
Pastanaga
Xampinyó
Sal
Pebre
Herbes provençals
Orenga
Ruca
Canonges
Vinagre de Xerez
Oli d'oliva verge extra

600
300
200
300
60

140
120
100
100

4
2
1
1

20
160

5
20

RECEPTA M JOSE ANSENSI
CEIP BALMES

VALENCIA

PIZZA CASOLANA AMB BASE DE COLIFLOR I 
AMANIDA



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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