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INFO JUNY 2015

ESTRENEM WEB. 

A partir del més de juny. 
podreu trobar la nostra 
pàgina web actualitzada. 
Allà trobareu informació 
sobre nosaltres, establir 
contacte amb nosaltres i 
sobretot els pilars bàsics 
pels quals ens dediquem a 
l'alimentació i l'educació 
dels més menuts.

INGREDIENTS

•  600g. tomàquet madur

•  50g. de pebrot vermell

• 1 dent d'all ; 100g de pa

•  100g. de cogombre
• 300g. de maduixes

• 300g. de sindria

•

Temps total: 12 hores 
Racions: 6 (2 litres)
Dificultat: fàcil
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Menjadors escolars diferents

PREPARACIÓ

Abans de començar ens rentem les mans a consciència i ens 
arremanguem bé les mànigues.
Posem el pa amb remull. 
Rentem, pelem i tallem els tomàquets. A continuació rentem i 
tallem la resta de les verdures i fruites. Posem tota la verdura i fruita 
en un bol junt amb el pa, el vinagre i la sal i ho deixem macerar tota 
la nit ben tapat a la nevera.
L'endemà, afegim l'oli i l'aigua mineral i ho triturem tot amb la 
batedora o turmix.
Colem i servim ben fred.
Ho podem acompanyar de boletes de mozzarella i unes fulles de 
menta per decorar.

UN CURS DIFERENT

Benvolgudes famílies.
Enguany ha estat un curs de canvis per a fer-vos més partícips del 
projecte de menjador dels vostres fills.
Hem introduit nous plats i ingredients al menú que han estat tot un 
èxit entre els nens i nenes que fan us del menjador.
També hem canviat el disseny dels menús, explicant-vos amb més 
detall els ingredients de cada plat.

Una recepta per fer amb els nens...

JA ESTEM A LES XARXES SOCIALS...

GASPATXO DE SINDRIA I MADUIXES DEL MARESME.

Us presentem la nova comunitat social m-penta al 
facebook.
Un espai que vol ser intercanvi d'idees i opinions.
 Un lloc per transmetre continguts sobre els temes 
que ens ocupen:
 Educació, nutrició, productes de proximitat... i també 
informació relativa a l'activitat del nostre equip...
de vosaltres!
Animeu-vos a participar!

JA ESTÀ AQUÍ L'ESTIU...

Aprofitem també per acomiadar-nos d'aquest curs i desitjar-vos 
un bon estiu. 
Estem a la vostra disposició un any més per atendre qualsevol 
inquietud o necessitat que tingueu sobre l'alimentació dels 
vostres fills.
Treballem cada dia per donar-vos el millor servei.
I moltes gràcies per la confiança dipositada.

40g. de ceba tendra
1 litre d'aigua mineral
40ml de vinagre de ví blanc
200ml d'oli i sal al gust

•
•

•



15/6
Llenties guisades
Truita d'hortalises de 
temporada
amb pastanaga ratllada
Fruita

11/6
Amanida de 
cogombre i olives
Fideuada de peix
Iogurt 

10/6
Arròs a la cubana
Llom  a la planxa amb 
salsa de xampinyons
Fruita

9/6
Crema de carabassó de 
l'hort amb pipes
Peix blanc arrebossat 
amb enciam romà 
amanit
Fruita

12/6
Pèsols i patata
Estofat de vedella amb 
verduretes.
Fruita

16/6
Arròs tres delícies
Botifarra de Vic al forn 
amb tomàquet del 
Vallès amanit
Fruita

17/6
Amanida de patata, 
tonyina, ou dur i olives
Croquetes de pollastre
amb enciam
Macedònia

4/6
Patata amb bròquil
Cap de llom rostit amb 
verduretes
Got de iogurt ecològic 
amb tòpping de fruita

18/6
Macarrons a la 
napolitana
Pastís de peix casolà amb 
salsa rosa i llit d'enciam
Fruita

5/6
Crema de verdures 
amb crostonets de pa
Truita de patates i 
ceba amb pebrot 
amanit
Fruita

19/6
Vermut final de curs 
(patates, olives i formatge 
i refresc)
Pizza casolana
Gelat
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Dinars
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 *El    Pollastre que utilitzem és groc català, criat a granges catalanes i alimentat a base de cereals.

 *Les carns provenen de les granges de la Cooperativa de Vic: El porc és raça Duroc,  una raça que té una carn de més qualitat, és més tendra i gustosa.

 * Les fruites del menú són de temporada, de proximitat , ecològiques o de producció integrada.

 * Els peixos d'aquest mes seran: bacallà, lluç, tonyina i llenguadina. El caldo de peix és fet per nosaltres amb peix fresc de roca.

8/6
Pasta amb olives, tomàquet 
i blat de moro
Ous durs amb tonyina i 
maionesa 
Enciam en juliana
Fruita

3/6
Espirals a la napolitana
Peix blanc a la romana 
amb enciams
Fruita

2/6
Amanida de cigrons al pesto
Pollastre a la cassola amb 
carbassó
Fruita

1/6
Amanida d'arròs amb 
bacó i panses
Bacallà al forn amb 
tomàquet 
Fruita
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Gràcies per la vostra confiança.

Us desitgem que passeu un bon estiu!



Propostes per sopar
Una proposta de sopar 
nutricionalment complet  
i equilibrat amb el menú  
del migdia

15/6
Tallarins amb pisto 
de verdures   
Filet de tonyina amb 
amanida tropical      
Nespres

8/6
Gaspatxo amb rostes de pa                     
Mongetes blanques estofades 
amb gambetes                   
Pera

9/6
Amanida de patata                         
Conill amb salsa de poma 
i picada de fruits secs            
Copa de iogurt amb 
rodanxes de plàtan 

10/6
Pebrot farcit de tofu i 
verduretes amb salsa de 
tomàquet
Truita de formatge i 
pernil            
Taronja

12/6
Rissoto d'arròs i carbassó     
Llenguado amb 
tomàquet amanit
Prèssec

16/6 
Minestra de verdures  i 
pèsols
Remenat d'ou, esparrècs 
i tomàquet amb 
amanida verda     
Cireres

5/6
        Llacets amb bròquil
Pit de pollastre amb 
salsa agredolça i 
amanida variada       
Poma
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17/6
Empedrat de cigorns   
Broquetes de gall 
dindi, pebrot i 
albergínia
Sindría

18/6
Quinoa saltejada amb 
verduretes              
Hamburguesa amb ceba i 
guarnició d'escalivada
Pera

19/6
     Xató
Rap al forn amb patates 
i tomàquet
Macèdonia del temps

 *El    Pollastre que utilitzem és groc català, criat a granges catalanes i alimentat a base de cereals.

 *Les carns provenen de les granges de la Cooperativa de Vic: El porc és raça Duroc,  una raça que té una carn de més qualitat, és més tendra i gustosa.

 * Les fruites del menú són de temporada, de proximitat , ecològiques o de producció integrada.

 * Els peixos d'aquest mes seran: bacallà, lluç i llenguadina.. El caldo de peix és fet per nosaltres amb peix fresc de roca.

11/6
Crema d'espinacs i 
xampinyons
Daus de pollastre 
amb verdura 
saltada
Albercocs

4/6
Llenties al curri amb 
verduretes
Lluç a la planxa amb 
salsa verda i espàrrecs                        
Nectarina

2/6
Vichyssoise      
Sípia saltejada amb 
sofregit de tomàquet i 
ceba dolça        
Prunes

1/6
Patates al forn amb 
orènga, all i ceba                             
Ou poché amb 
amanida variada       
Copa de iogurt amb 
daus de prèssec

3/6
Verdures del temps 
saltejades amb 
xampinyons
Gall dindi amb puré 
de poma i patata                      
Meló
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Gràcies per la vostra confiança.

Us desitgem que passeu un bon estiu!
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