


RECEPTA  
GRUPS  EI 3 

Ingredients  

 2 talls  de 
pernil 

salat  (per 
rosa)  

 Palets de pa 
o grissinis  

 Talls de 
cibulet  fresc  

 Herbes 
aromàtiques  

PREPARACIÓ 
 
1. Agafa un tall de pernil, donant-l’hi forma de 
capoll. 
2. Col·loca el següent tall sobre posant-la a la 
anterior. Ajuda’t d’un escuradents per donar-hi 
forma als pètals. 
3. A continuació tanca els talls de pernil amb l’ajut 
de dos branques de cibulet fresc. Elimina  els 
extrems que sobresurten. 
4. Finalment, poseu-los  en un bol i tot seguit 
decorar amb herbes aromàtiques. 

ROSES  
SANT  

JORDI 

CONSELLS  
 
És recomanable mantenir les 
roses a la nevera fins a deu 
minuts abans de servir-les 
perquè temperin. 
   



RECEPTA  
GRUPS EI 4   

INGREDIENTS 
1 Base massa de pizza quadrada 

1 paquet de Pepperoni ( Salami ) 

Tomàquet fregit 

1 paquet formatge en talls 

1 motlle tipus cupcakes 

ROSES 
SANT 

JORDI 
PIZZA 

PREPARACIÓ 
 
1. Tallar la massa de pizza a tires, d'uns 3 centímetres d'ample. 
2. Tallar el Salami a “rodanxes” i el formatge a tires. 
3. Posar a la vora de cada massa una fila de Salami sobresortint una mica. 
4. Sobre el Salami posar una cullerada de tomàquet fregit i damunt el formatge. 
5. Embolicar poc a poc formant una flor després cal posar la flor dins d'un motlle per cupcakes. 
6. Enfornar a 180 º C durant 15 minuts o fins que es vegi que la massa s'ha daurat. 
7. Si veus que el Salami s'està torrant massa cobrir les roses amb un tros de paper d'alumini. 
8. Després d'aquests 15 minuts ja estaran llestes per gaudir-les. 



RECETA 
GRUPOS EI 5  

PA   
SANT 

JORDI 



RECEPTA  
GRUPS  1r 



RECEPTA 
GRUPS 1r    

COCA  
ST.JORDI INGREDIENTS  

LA MASSA 

100 g de farina 

50 ml d'aigua 

10 g de llevat de forner fresca 

25 ml d'oli més o menys 

sal 

LA COCA  

2 Pebrots Vermells 

2 Albergínia 

2 Cebes 

tomàquet triturat 

ELABORACIÓ: 
  
Rostir els pebrots vermells, l'albergínia i la ceba al forn 
180º uns 40 min. Un cop cuit  deixar temperar per 
treure'ls la pell. 
Posar la farina en un bol, afegir sal, oli i aigua amb el llevat 
de forner fresc. Barrejar bé i una vegada formada una 
pilota seguir amassant fora, al marbre. Deixar reposar 30 
min. és una massa fina. 
Estirar la massa, pintar-la amb el tomàquet triturat, posar 
les verdures en forma de tirar i d'una forma lateral, unes 
tires de pebrot vermell, altres tires d'albergínia i de ceba. 
Posar un rajolí d'oli i sal i al forn uns 15 min. 200º. 



RECEPTA  
GRUPS 2n  

ROSA 
DE 

PATATA 

INGREDIENTS 
1. patates grans 

2. espècies (farigola, orenga, 
romaní, pebre vermell) 

3. oli d'oliva 

4. sal 

PASSOS 
Pelem i partim les patates, a trossos molt fins. Les anem fican’t en una font amb aigua 

freda i sal. En una bossa hi posem les espècies i l'oli. Traiem el trossos de patata, les 
assequem amb un drap i anem ficant a la borsa. 

Traiem i anem col·locant una fila de patata, enrosquem i així anem fent la rosa. Greixem 
els forats del motlle i anem col·locant les flors. 

Introduïm al forn ja calent 15 min a 240 ° i 10 min a 200 °. Es pot acompanyar amb el 
que es volgui. (Un tros de carn, peix, etc.) 



RECEPTA  
GRUPS 3r    PASTÍS DE 

CREMA I 
MADUIXES  

INGREDIENTS  
 4 ous a 

temperatura 
ambient 

 150 gr sucre  75 gr farina 

 75 gr maizena  1 mica sal 

 4 natilles 
 300 gr 

maduixes 

 2 cullerades 
melmelada 
d'albercoc 

PASSOS 
1. Posem els ous i el sucre en bol i barrejem amb moltes ganes uns 5 

minuts fins que estiguin ben muntats. 
2. Barrejar en un bol la farina, la maizena i la sal i incorporar a la 
barreja amb ajuda d'una espàtula de silicona i amb moviments 

circulars. Cal procurar que no baixin gaire. 
3. Aneu escalfant el forn a 220ºC, amb calor de dalt i baix  

4. Abocar la massa i enfornar 8-10 minuts. 
5. Refredar sobre una reixeta i retallar les vores. Tallar en dues parts 

iguals. 
6. Agafem una capa de pa de pessic i la cobrim amb crema i 

maduixes tallades. Posem la següent capa i la cobrim fins a efectuar 
5 solcs de crema de natilla deixant espai entre ells per formar una 
filera de maduixes entre les capes de crema. Hi ha d'haver 5 fileres 

de crema i 4 de maduixes per formar la bandera de Catalunya. 
7. Escalfar 2 cullerades de melmelada d'albercoc al microones i 

pintar les maduixes per donar-los brillantor. 
8. Conservar a la nevera fins que ho aneu a consumir. 



RECEPTA 
GRUPS 3r     Mousse 

de 
llimona 

ingredients 

Pa de pessic 

2 ous 

100 gr sucre 100 gr farina 

50 ml oli 

1/2 cullerada llevat 

 Mousse 

150 gr formatge crema 

250 ml nata per muntar 

 2 llimones, (el suc i la ratlladura) 

150 gr sucre glacé 

4 fulles gelatina 

Para cubrir la mouse 

1 sobre gelatina de limó 

ELABORACIÓ 
 Separem els rovells de les clares, batem fins blanquejar els rovells amb el sucre, afegim 

l'oli i barregem bé. Muntem les clares amb un pessic de sal i afegim a la barreja de 
rovells i oli de forma envoltant, 

tamisem la farina juntament amb el llevat i ho anem barrejant amb suavitat fins que 
estigui ben integrada. 

• Forn preescalfat a 170 ° c 25 minuts (com volia una base fina en aquest temps va ser 
suficient)  

Punxar  amb una brotxeta  per veure si aquesta llesta , treu i deixa refredar sobre una 
reixeta. Deixem que es refredi. 

PER LA MOUSSE 
Batre el formatge en  crema amb el sucre, escalfar el suc de llimona i dissoldre la 

gelatina (prèviament hidratada i escorreguda) barrejar bé fins que es dissolgui i unir a 
la crema de formatge reservar. Muntar la nata amb la ratlladura de llimona i barrejar 
en forma envoltant amb la crema de formatge. Retallar el pa de pessic a la mida del 
motlle, posar al voltant del motlle una tira d'acetat i posar sobre del pa de pessic la 

mousse, ficar a la nevera, aquest com era petit en 3 hores ja estava llest. Fem la 
gelatina de llimona com explica en el sobre i deixem refredar a temperatura ambient, 

traiem el motlle de la nevera i aboquem amb cura la gelatina, tornem a ficar a la 
nevera fins que qualli. 

Com em sobra gelatina la vaig posar en motlles a la nevera. 
• Per decorar, fondre una mica de xocolata blanca i li vaig posar una mica de colorant 

vermell per xocolata per fer 
la flor, també vaig fondre una mica de xocolata negra per acabar de decorar.  

Feliç dia de Sant Jordi!!!! 



RECETA  
GRUPOS 3º   

Ingredientes  

• 1 placa hojaldre  

• 50 gr mermelada de frutos rojos  

• 500 ml Nata 35%  

• 1 lata piña al natural  

• 1 cuarto kg fresas  

• Azúcar  

• 1 cucharadita pasta de vainilla  

Pasos  
• Ponemos la placa de hojaldre sobre una bandeja de horno y le recortamos  

los bordes para hacer un "muro de contención" para el relleno. Pintamos con huevo y pinchamos el 
interior. Horneamos a 200°C unos 10 minutos.  

Dejamos enfriar.  
• Rellenamos con la mermelada caliente y cubrimos con nata montada con  

un par de cucharadas de azúcar y la pasta de vainilla en una manga.  
• Decoramos con las frutas.  



MINI 
COQUES DE 

ST.JORDI 

RECEPTA  
GRUPS 4t  



RECEPTA  
GRUPS  4t  

GALETES 
DE SANT 
JORDI 



RECEPTA  
GRUPS  4t  

PA DE 
PESSIC DE 
LACASITOS 
ST. JORDI 



RECEPTA  
GRUPS 5è    

PASTÍS LLIBRE 
ST.JORDI  

Ingredients  
1 massa ( se’n necessiten dues per el resultat final)  

8 ous 
120 g sucre  

1 cullerada sucre de vainilla  
120 g de farina  

sal  
Xocolata per fondre  

Crema  
85 g d’aigua  
100 gr sucre  
6 clares d’ou 

1 cullerada d’aigua  
1 cullerada de Maizena 

Nata trufada  
500gr de nata  

75 de sucre  
200 gr de xocolata fundande per a postres ( 50% cacao) 

Nata per muntar 
500 gr nata  

120 gr de sucre  
100 gr de Philadelphia  

PART 
1 



RECEPTA 
GRUPS 5è   

PASTÍS LLIBRE 
ST.JORDI  

 

PREPARACIÓ 
1r. Posem el forn a preescalfar a 180 º C i posem un paper 
vegetal a la safata de forn i reservem.  
Prepararem primer un pa de pessic. 
2n. Col·loquem la papallona a les fulles. Posem al vas els 4 
ous, 120 gr. de sucre i la vainilla o sucre amb aroma a vainilla 
i batre 6 min / 37ºC / vel 4 per blanquejar-los. Un cop 
acabat el temps, tornem a programar 6 min / vel 4 sense 
temperatura. 
3r. Afegiu la farina i la sal al voltant de la papallona i 
barregem 6 segons / vel 3. Acabeu de barrejar amb 
l'espàtula i aboqui sobre la safata de forn a la qual 
prèviament hem posat el paper vegetal. 
4t. El posem al forn entre 8-10 minuts, ha de quedar cuinat 
però no daurat. Mentre es cou humitegem un drap de cuina 
de cotó. 
5è. Un cop cuit retirem de forn, estenem bé el drap de cuina 
humit i col·loquem la planxa de pa de pessic a sobre, 
després dobleguem el pa de pessic per la meitat sense 
estrènyer el plec per donar-li la forma de tapa de llibre. Ho 
posem a la nevera perquè es refredi bé. 
6è. Farem una segona planxa de pa de pessic repetint els 
passos de l'1 a el 4, i la deixarem refredar bé sense 
embolicar i la partirem per la meitat, per posar 2 capes dins 
de la tapa de el llibre. 
  
  

7è. Farem les receptes de NATA DE TÒFONA, NATA PER 
FARCIMENT i la CREMA DE ROVELLS. 
muntatge: 
8º. La planxa de pa de pessic doblegada la retirem de el 
paper i la posem a sobre de la safata de servir. Posem 
una capa de NATA DE TÒFONA a la meitat dreta de el pa 
de pessic. 
9º. A sobre col·loquem una de les meitats de el pa de 
pessic que hem partit, i li posem una capa de NATA PER 
FARCIT. 
10º. Li posem de nou sobre l'altra meitat de el pa de 
pessic partit i li tornem a posar una capa de NATA DE 
TÒFONA. 
11º. Ara ja ho tapem amb la part de la primera planxa 
doblegada que ens surt de la safata formant un llibre i el 
cobrim bé amb la CREMA DE ROVELLS per sobre, la 
cremem amb un bufador o cremador i ho deixem 
refredar a la nevera perquè agafi consistència. 
12º. Ara desfem xocolata al microones o amb una 
mànega pastissera dins el cistell generant vapor, i fem 
les lletres de decoració sobre un paper vegetal, i ho 
decorem un cop sortit de la nevera!  

PART 
2 



INGREDIENTS  
2 ous  
100g farina  
100g sucre  
60g mantega  
1 cullerada essència de vainilla  
1 culleradeta llevat en pols  
Crema de mantega de maduixa.  
180g mantega a temperatura ambient.  
220g sucre glas.  
1 culleradeta de xarop de maduixa.  
1-2 culleradeta de llet.  
ESPECIFICACIONS  
persones 8  
dificultat Mitjana  
Temps de preparació 20minuts  
Temps de cocció 15minuts 

RECEPTA 
GRUPS 5è 

PAS 1  
Encendre el forn a 175 ° -180 °  

Amb unes varetes batre la mantega i el sucre.  
Afegir els ous un a un.  

Afegir l'essència de vainilla.  
Afegir la farina i el llevat ja tamisats.  

Barrejar-ho tot bé. I afegir la llet.  
Fins aconseguir una massa llisa.  

Omplir els motlles fins una mica per sobre de 
la meitat i coure  

PAS 2  
Batre amb cura la mantega amb el sucre 

(tamisat)  
Afegiu-hi la llet, la vainilla.  

Batre fins aconseguir la textura desitjada.  
afegir el xarop de maduixa.  

posar la barreja en una màniga pastissera 
amb broquet de pètal, i estrella tancada. i 

decorar els cupcakes. 

CUPCAKES 
DE SANT 
JORDI  



RECEPTA  
GRUPS 6è  

INGREDIENTS: 

Xocolata blanca 
Crema de cacau blanca 
XococrispiEs normals 

Bol 
Motlle o mig cartro de llet 

Colorant alimentari vermell 
Film 

Manega pastissera 

TURRÓ 
ST. JORDI 

PREPARACIÓ: 
En primer lloc es fon la xocolata al microones 
Truc “cada 5 segons es para, per veure si no esta cremat” 
Es barreja la xocolata amb la crema de cacau, es ficat al 
motlle AMB EL XOCOCRIPIES ja preparat amb film i es 
posa a refredar. 
Un cop fred es treu i fons MES xocolata. S’afegeix  el 
colorant A LA  XOCOLATA  amb la manega pastissera, es 
fan quatre franges com si fossin la bandera de Catalunya.  



RECEPTA  
GRUPS 6è  

INGREDIENTS: 

 Per a la Base: 

 1 làmina de pasta fullada -pots comprar-ho fet 

 1 ou batut per a pinzellar les vores de la massa 

 Crema pastissera: 

 400 gr de llet sencera o semidesnatada 

 40 gr de maizena 

 4 rovells d'ou o 2 ous mitjans 

 100 gr de sucre blanquilla o al gust 

 1 cullerada de sucre   

 Per a donar lluentor: 

 100gr de sucre 

 100gr d'aigua 

 1 fulla de gelatina (2gr) 

 O substituir per melmelada d'albercoc 

 Per a la decoració: 

 2 plàtans 

 4 maduixots 

PASSOS A SEGUIR: 
1. Comencem preparant la crema pastissera 

perquè hem de deixar-la temperar: Posa en el got 
la llet, la maizena, els ous, el sucre i la vainilla i 
cuina 7 minuts, 90 °C. Retira i introdueix dins 
d'una màniga pastissera perquè després sigui 
més còmode treballar-la i deixa que temperi. 

Reserva. La crema pastissera no es pot congelar. 
2. Escalfar el forn a 180ºC amb calor a dalt i a 

baix i prepara la pasta fullada. El que has de fer 
amb la teva làmina rectangular és pintar les vores 

amb una mica d'aigua i doblegar per a fer un 
petit mur. La zona central de la pasta fullada s'ha 
de punxar amb una forquilla perquè no infli molt 

dins del forn. Encara que es pot cuinar 
directament, si pots cobrir la base amb paper de 
forn i col·locar pes dins, millor, així no pujarà res 
la zona del farciment. Pinzella les vores amb 1 ou 
batut i enforna 15-20 minuts a 180 °C amb calor a 

dalt i a baix. 

PASTÍS DE PASTA 
FULLADA AMB 

PLÁTAN I 
MADUIXES 

Part 
1  



3. Per a la lluentor: Esbandeix bé el got i posa 
els ingredients, l'aigua, el sucre. Programa 10 
minuts. Posa en un got amb aigua de l'aixeta 
la làmina de gelatina i quan acabi el temps de 
l'almívar i hagi baixat una mica la temperatura 

afegeix la fulla escorreguda de gelatina 
hidratada i remou uns segons fins que vegis 
que està totalment dissolta. Si disposes de 
melmelada d'albercoc, escalfa-ho i usa-ho 

sobre el pastís decorat. És pràctic i t'estalvies 
aquest pas. 

4. Muntatge i decoració: Amb la base de pasta 
fullada enfornada i coberta amb la crema 
pastissera, només falta que pelis i corts en 

lamines les fruites per a decorar tal com veus 
a la foto. Fes les combinacions que més 

t'agradin i pinzella amb la lluentor o amb la 
melmelada. 

5. Deixa en el frigorífic fins al moment de 
servir. 

RECEPTA  
GRUPS 6è  

Part 
2  

PASTÍS DE PASTA 
FULLADA AMB 

PLÁTAN I 
MADUIXES 



AGRAÏMENTS  

TOT L’EQUIP DE MONITOR/ES I COORDINACIÓ  PER LA SEVA IMPLICACIÓ  I 
DEDICACIÓ AMB L’EMPRESA,ELS INFANTS ,L’ESCOLA I LES FAMILIES 

A L’AMPA I L’ESCOLA  PER EL SEU SUPORT 

    FELIÇ ST. JORDI 
Disseny i muntatge supervisor 

pedagògic  Ecoataula  


