


A ESMORZAR:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

ELABORACIÓ:

• La nit anterior diluïm la mel o xarop d’atzavara a la llet i 
barrejar les llavors de xia (també pot ser mitja hora 
abans d'esmorzar)

• Es fa perquè la xia deixi anar els mucílags i dongui
consistència a la llet

• Batre el plàtan amb la llet i llavors de xia o utilitzar-ho
per decorar

• Col·locar la pinya en porcions i els grills de mandarina

• Torrar les llavors de gira-sol a foc suau, afegir les nous i 
retirar-ho quan comença a agafar color

• Posar-ho tot sobre el pudding i donar un toc de mel

Llet (o beguda vegetal)
Llavors de xia
Plàtan
MEL (o xarop d’atzavara)
Pinya
Mandarines
Nous
Pipes de gira-sol torrades

400
80
200
20
160
160
20
20

gr

PUDDING DE CHÍA AMB PINYA



A FER UN MOS:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones 

PIRULETAS DE MANZANA CON CHOCOLATE
De la nostra activitat AVUI CUINEM JUNTS!

• Poma.

• Xocolata de cobertura.

• Decoració rebosteria.

• Pal “chupa-chups”

• Pelar i tallar la fruita a daus (podem fer
servir qualsevol tipus de fruita).

• Enfilar la fruita en el pal de broqueta
intentant que els colors siguin variats.

• Amb la xocolata fosa abocar-ho per
sobre de la broqueta



A DINAR:

INGREDIENTS:
Per a 4 persones

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:

CASSOLA CIGRONS, BUNYOLS DE BACALLÀ I COLITX

• Remullar la nit anterior i cuinar els cigrons si no estan cuits

• Pelar, tallar i remullar la patata 10 minuts, reservar

• Tallar les verdures al gust, a Juliana ampla, i la ceba i all picats

• Sofregir en oli i afegir les espècies i pebre vermell, regar amb vi blanc i
reduir lleugerament

• Afegir els cigrons i la patata tallada ben escorreguda i cuinar a foc suau

• Mentre preparar la barreja dels bunyols de bacallà amb el pa remullat en
llet, ou, all i julivert picats

• Reposar la barreja uns minuts i fregir la massa de bacallà i pa en oli
d'oliva en petites porcions

• Incorporar el colitx o espinacs juntament amb els bunyols al guisat

RECEPTA D’ANABEL TERROBA 
COL·LEGI AIXA – LLAÜT

PALMA DE MALLORCA

Cigrons cuits
Ceba
Pebrot vermell
Pebrot verd
Tomàquet fresc
Patates
Pastanagues
All
Julivert
Vi blanc
Llorer
Farigola
Orenga
Pebre vermell dolç
Pebre negre acabat de 
moldre
Bacallà a el punt de sal
Pa dur
Llet
Ou
Colitx o espinacs frescos

500
1

75
75

150
200
100
10
2

125
2
1
1
2

0,5

50
50

1
1 

MANAT

gr



A  BERENAR: 

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones

ENTREPÀ DE MORTADEL·LA VEGETARIANA

• Tallar el pa amb un ganivet per la meitat

• Posar oli d'oliva verge extra perquè
quedi més sucós

• Afegir la mortadel·la vegetariana

• I tanca l'entrepà

Pa
mortadel·la
vegetariana
Oli d'oliva verge
extra

160
200

40

Fàcil i ràpid!

gr



A SOPAR:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
Per a 4 persones

EMPANADILLAS DE ATÚN AL HORNO

• Realitzar la massa de les crestes bullint l'aigua amb la mantega. Posar 
sobre la farina tamisada i barrejada amb sucre i sal

• Barrejar fins tenir una barreja homogènia en forma de bola. Deixar
reposar durant al menys 30 minuts

• Arrencar petites porcions i amb l'ajuda d'un corró fer petits discos de 
massa, el més finets possible, i reservar

• Coure els ous (llevat 1, que farem servir per pinzellar les crestes)

• Tallar i saltar els pebrots vermells en una paella. Barrejar bé amb la 
resta d'ingredients (tonyina, tomàquet i ous)

• Posar aquest farciment sobre la pasta per crestes, tancar amb l'ajuda
d'una forquilla i posar sobre una safata de forn amb paper

• Pinzellar amb ou batut i posar al forn un cop assolida la temperatura de 
160-180 graus

• Quan tinguin un bonic color daurat, aprox 15-20 minuts, retirar

• Amanir els cabdells amb vinagreta i servir.

Tonyina en oli, escorregut
Ou cuit
Pebrots vermells
tomàquet fregit
Pasta per crestes
Farina de blat
Sucre
Sal
Mantega
Aigua
Amanida
Cabdell
Vinagre de Xerez
Oli d'oliva verge extra

200
140
100
100

500
15
2

40
235

160
5

20

gr

RECEPTA DE GEMMA LUZ
COL·LEGI SANT MEDIR

BARCELONA



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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