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#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

A MENJAR!

AVUI CUINEM JUNTS
És una forma de compartir l’elaboració de 
receptes amb els teus fills, involucrant-los a la 
cuina i fent-los partícips de les seves pròpies 
creacions culinàries.

INGREDIENTS: ELABORACIÓ:

GALETES SALADES AMB FORMATGE I PIPES

Farina de blat normal

Formatge (qualsevol: 

cremós, ratllat, 

emmental...)

Pipes de girasol

pelades i crues

Mantega

1. Barrejar la farina amb una mica de sal, formatge, 
pipes i mantega  a temperatura ambient

2. Pastem fins a tenir una massa homogènia, 
l'emboliquem feta una bola en paper film i la 
deixem reposar 1 hora a la nevera

3. Estirar la massa en un gruix de 1 cm.

4. Tallem les galetes amb un motlle

5. Les posem en una safata de forn amb paper 
antiadherent i les posem al forn uns 15 minuts a 
175 graus o fins que es daurin al teu gust

6. Es pot afegir alguna herba com farigola, romaní, 
orenga que a més de donar-li un gust boníssim, 
són molt saludables

200 gr

150 gr

50 gr

50 gr
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A JUGAR!

AVUI CREEM JUNTS
És la proposta amb la què et divertiràs amb
els teus fills, treballant junts aquesta
manualitat on brillarà la teva creativitat.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

GALETES PER OCELLETS

Posem 1/2 tassa d'aigua freda en un bol gran i
afegim la gelatina, posem mitja tassa d'aigua bullint
i remenem fins que es dissolgui completament.

Afegim l’escaiola, barregem bé i ho posem a la
nevera durant 15 minuts.

Omplim els motlles amb la barreja pressionant amb
una cullera perquè quedi ben compacte i
col·loquem la palleta tallada perquè quedi un petit
orifici que ens servirà per penjar la nostra galeta.

Ho deixem tota la nit a la nevera, desemmotllem i
ho pengem al jardí, balcó o finestra

Els ocellets vindran a menjar!

• 2.5 tasses d’escaiola

• 2 paquets de gelatina sense

sabor

• 1 tassa d'aigua

• motlles per coure galetes

• palletes tallades en trossos de 

2cm de llarg



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

AVUI JUGUEM JUNTS
És la forma perfecta per a gaudir amb els 
teus fills, jugant i aprenent d’una forma molt 
divertida.

A VIURE!

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

ANIMALS DE GRANJA

Ens col·loquem tots al voltant de la
taula amb els ulls ben tancats.

Al comptar fins a 3 hem d'imitar en
veu alta un animal de granja.

Obrim els ulls i cadascú ha de
descobrir quin animal i qui ha
estat l'imitador de cada un de la
família.

• La teva veu i molta 

imaginació!



Has fet alguna de les nostres
ACTIVITATS o RECEPTES?

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

ENS ENCANTARIA VEURE 
EL RESULTAT!

mailto:hello@Scolarest.es

