TALLERS DE CUINA
PROGRAMACIÓ D’HIVERN

T’HI APUNTES?!

Informa’t al punt d’informació del mercat:
c/ Mallorca 133-157
933 234 909 - 679 242 762
@mercatdelninot
@atacdeganna
facebook.com/mercatdelninot

Organitza:

Amb el suport de:

Inscriu-te a
mercatdelninot.com/cuinem-al-ninot

GENER
Dijous 9 (tarda)
TRES INGREDIENTS-CINC TUPPERS
Escollirem tres ingredients i els farem
protagonistes de cinc plats.
Divendres 10 (matí i tarda)
QUICHES I COQUES
-Massa brisa
-Quiche amb carxofes, bolets i formatge blau
-Coca d’escalivada i sardines/botifarra
Dissabte 11
CUINA AMB PETITS I PETITES CHEFS!
Trufes variades
Dimecres 15 (tarda)
VEGGIE BURGERS DE NIVELL
-Burger de tofu, arròs i shiitake
-Burger d’azukis, plat serraí i carbassa
-Burger de seitán, ordi i carxofes
Divendres 17 (matí i tarda)
LA REINA DE L’HIVERN: CARXOFA!
-Carpaccio de carxofes amb tomàquets
secs i avellanes
-Cors de carxofa confitats, curri i virutes de foie
-Carxofes amb ou poché i salsa holandesa
Dissabte 18
CUINA AMB PETITS I PETITES CHEFS!
Pastissos sense cocció
Dijous 23 (tarda)
SOPES I CREMES
-Sopa de Miso amb fideus d’arròs
-Crema de carbassa amb poma, gingebre i
llet de coco
-Crema de bolets amb oli de romaní
Divendres 24 (tarda)
PINTXOS!
-Pintxo de carxofa i tempeh
-Pintxo de pollastre Satay
-Pintxo de corball adobat
Dissabte 25 (matí)
ARROSSOS DE TRACA
-Wok d’arròs a l’estil oriental amb salsa
agredolça
-Arròs amb verdures de temporada i allioli
d’herbes aromàtiques
-Arròs amb llet de coco i mango

Divendres 31 (tarda)
FASTFOOD FET A CASA
-Burger de xai amb maionesa de moniato i
les seves xips
-Durum de falafel i verdures
-Ales de pollastre Masala

Divendres 21 (tarda)
CUINA D’AUTOR
-Ceviche versionat
-Bombons de foie amb cremós de blat de
moro i figues confitades
-Terrina de xai amb carxofes i aire de
regalèssia

FEBRER

Dissabte 22
CUINA AMB PETITS I PETITES CHEFS!
Pastís vegetal

Dissabte 1 (matí)
DE LA PARADA A LA TAULA
Plats sorpresa!
Dijous 6 (tarda)
GLUTEN FREE
-Caneló de cigrons i olives amb beixamel
de coliflor
-Crep de fajol amb hummus i verdures
-Pastís de tofu amb carxofes
Divendres 7 ( matí i tarda)
TRES DELS CLÀSSICS
-Bacallà amb samfaina
-Conill a l’allet amb cremós de patata
-Fricandó
Dissabte 8 (matí)
PLATS AMB CALÇOTS
-Tempura de calçots amb un romesco
diferent
-Arròs cremós amb bacallà calçots i herbes
aromàtiques
-Pollastre rostit amb calçots
Divendres 14 (tarda)
MENGEM AMB LES MANS!
-Trío d’hummus amb crackers i crudités
-Bikini de trompetes de la mort, ceba
confitada i brie
-Fish&Chips
Dissabte 15
CUINA AMB PETITS I PETITES CHEFS!
Batuts i sucs de fruites
Dijous 20 (tarda)
MARINATS I ESCABETXOS
-Musclos en escabetx de cítrics
-Salmó marinat amb maionesa d’anet
-Torrada de pollastre en escabetx

Divendres 28 (tarda)
PLATETS AMB PROTEÏNES VEGETALS
-Curri thai de tofu i verdures
-Pintxo Moruno de seitán
-Milfulls de tempeh encebat
Dissabte 29 (matí)
CUINA DE QUARESMA
-Patates farcides de brandada de bacallà
amb melmelada de piquillos
-Cigrons de Quaresma
-Bunyols de vent

MARÇ
Dimecres 4 (tarda)
PLATS AMB LLEGUMS
-Caneló de bacallà , cigrons i olivada
-Xupxup d’azukis amb moniato i miso
-Bacallà a la llauna amb mongetes de
Santa Pau
Dijous 5 (matí i tarda)
TRÍO DE FIDEUS
-Wok de fideus amb llet de coco i verdures
-Fideuà de peix i marisc
-Fideus la cassola amb costella de porc i
carxofes
Dissabte 7 (matí)
DE LA PARADA A LA TAULA
Plats sorpresa!
Dimecres 11 (tarda)
VISCA LA CULLERA!
-Suquet de rap i cloïses
-Mandonguilles amb sípia
-Cap i pota amb cigrons
Dijous 19 (tarda)
CUINA VEGANA
-Tàrtar de remolatxa i alvocat amb nachos

-Truita de llenties vermelles i espàrrecs verds
-Pizza de polenta amb falsa tonyina
Divendres 20 (matí i tarda)
PICA PICA PER SORPRENDRE
-Trío d’hummus amb crackers i crudités
-Salmó marinat amb fonoll i cítrics
-Bombons de foie amb cremós de blat de
moro i figues confitades
Dissabte 21
CUINA AMB PETITS I PETITES CHEFS!
Amanides divertides
Dimecres 25 (tarda)
PAPILLOTES I CUINA AL VAPOR
-Gyozas de pollastre i bolets
-Salmó amb verdures i maionesa de curri
-Fruita especiada amb chantilly
Divendres 27 (matí i tarda)
ARROSSOS DE TRACA
-Wok d’arròs a l’estil oriental amb salsa
agredolça
-Arròs amb verdures de temporada i allioli
d’herbes aromàtiques
-Arròs amb llet de coco i mango
Dissabte 28
CUINA AMB PETITS I PETITES CHEFS!
Variat de burgers

ABRIL
Dimecres 1 (tarda)
CROQUETEGEM?!
-Croquetes de bacallà i alls tendres
-Croquetes menorquines
-Croquetes d’ànec a la taronja

TALLERS PER A ADULTS
matí (de 10.30h a 13h)
tarda (de 18.30h a 21h)
30€
TALLERS PER A NENS
I NENES de 5 a 10 anys
matí (de 10.30h a 12.15h)
15€

