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PREPARACIÓ 

La recomanació del mes

INGREDIENTS PER  6 RACIONS 

Menjadors escolars diferents Passeig dels Esports, 16 
Sant Celoni

Evitar el malbaratament: 
feina de tots

 93 867 05 48
www.mpenta.net

Galetes de plàtan

 175 g de farina
 1/2 culleradeta de bicarbonat
 125 g de mantega a temperatura 
ambient
 125 g de sucre morè
 1 ou
1/2 culleradeta d'essència de vainilla
1/2 plàtan
 60 g de xocolata picada
 Sal

Per malbaratament alimentari s’entén tot el menjar en 
bones condicions que per causes diverses no acaba sent 
consumit.
Aquestes fuites d'aliments es donen al llarg de tota la 
cadena agroalimentària: des de la producció agrària, 
(sobretot industrial, que cada vegada és més exigent amb 
uns estàndards de qualitat que en molts casos responen 
més a criteris estètics que no pas nutritius) fins a les 
nostres cases. 

Segons l’Agència Catalana de Residus, a tot el món es 
malbaraten aproximadament 1.300.000 tones d’aliments, 
que percentualment vol dir que entre un 30% i un 50% 
dels aliments acaba a les escombraries. 

A m'penta som molt conscients que el malbaratament 
alimentari és un problema global i que per a fer-hi front 
cal actuar des de tots els àmbits i sectors. 
A les nostres cuines vetllem perquè el que cuinem sigui 
amb la quantitat adequada per evitar llençar menjar i, als 
menjadors, fem una tasca pedagògica i de consciencació 
amb els infants.

Fer la compra intel·ligent: els infants, poden col·laborar 
en la llista de la compra, què hi ha a la nevera, quines 
menús es faran durant la setmana, ...
Els guapos són els raros: molta fruita i verdura es 
desprecia perquè no tenen una forma, mida o color 
convencional, però són perfectament aptes per al consum. 
Fer macedònia és un bon recurs d'aprofitament. 

Organitzar junts la nevera: en funció de les 
caducitats i del menú, saber què cal congelar, què 
cal consumir primer, ...
Receptes originals: obrir la nevera, veure què hi ha 
i inventar-se una recepta de reaprofitament pot ser 
molt divertit alhora que s'evita llençar menjar.
Ajustar les quantitats: quan servim els plats, fer-ho 
en funció de la gana que tenen i d'una ració 
adequada a la seva edat, si en volen més sempre 
estan a temps de repetir.

Informació, recursos i receptes d'aprofitament a: 
www.somgentdeprofit.cat

Què es pot fer des de casa?
A casa també es pot treballar en família estratègies per 
evitar el malbaratament.

Chefs

Converteix-te en un cuiner 
d'èxit en aquest restaurant de 
Marbushka. Tria la recepta 
que vols preparar, 
aconsegueix els ingredients i 
serveix el plat abans que 
ningú. Seràs el millor xef de la 
partida?
Tant la temàtica com la mecànica de joc són molt originals. 
Per ser grans xefs hem de pensar bé la nostra estratègia i la 
seqüència d'accions que seguirem en cada ronda.

Edat: +7 anys  |  Jugadors: de 2 a 6  |  Editorial: Marbushka

1. Escalfem el forn a 190 °C.
2. Barregem en un bol la farina amb el bicarbonat i un pessic de sal.
3. Batem la mantega amb el sucre, amb batedora elèctrica o varetes, hi

afegim l’ou i la vainilla.
4. Aixafem el plàtan i l’afegim a la preparació de mantega juntament amb la

farina i la xocolata picada.
5. Col·loquem la massa amb una cullera (una cullerada = una galeta) damunt

d’una safata amb paper de forn i deixem 3 cm d’espai entre munt i munt.
6. Posem les galetes al forn uns 15-20 minuts fins que estiguin rosses.



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

1/5 2/5 3/5 4/5

1 FESTA

Carbassó i patata bullits
Pollastre arrebossat amb 
tomàquet amanit
Fruita

Espirals al pesto sicilià 
(d'ametlles i tomacons)
Botifarra de Vic amb enciam i 
pastanaga
Fruita

Cigrons amb verduretes i suc 
Suquet de peix blanc
Fruita 

7/5 8/5 9/5 10/5 11/5

2
Macarrons amb tomàquet
Llenguadina arrebossada amb 
enciams i blat de moro
Fruita 

Ensaladilla russa casolana
Pollastre a l'ast 
amb fulla de roure  i olives
Fruita

Crema de verdures
Lluç al forn amb tomàquet i 
ceba
Fruita

Llenties amb arròs                   
Truita de carbassó amb 
tomàquet amanit                    
Fruita

Coliflor i patata
Llom al forn amb  
xampinyons saltejats
Iogurt de la Fageda

14/5 15/5 16/5 17/5 18/5

3
Arròs saltejat amb bacó i 
panses
Filet de lluç amb samfaina
Fruita

Crema de carbassó  amb pipes 
de gira-sol i sèsam
Pit de pollastre a la provençal 
amb enciams i blat de moro
Fruita

Cigrons sortint de l'olla
Llenguadina a l'andalusa amb 
enciam romà i cogombre
Fruita

Amanida amb enciam, , pipes 
i fruita
Fideus a la cassola 
Fruita

Mongeta tendra i patata
Truita de pernil amb 
tomàquet amanit
Flam de la Fageda

21/5 22/5 23/5 24/5 25/5

4
Espaguetis amb tomàquet 
sofregit 
Pollastre arrebossat amb 
enciam, tomàquet i blat de 
moro      
F i

Pèsols i patata
Ous farcits amb tonyina sobre 
llit d'enciam juliana
Fruita

Sopa de tomàquet amb 
alfàbrega
Cuixa de gall d´indi al forn 
amb patates
Fruita

Amanida tropical d'arròs
Bacallà a la llauna
Fruita

Coca de recapte
Llenties amb verduretes
Iogurt ecològic amb confitura 

28/5 29/5 30/5 31/5

5
Amanida complerta
Macarrons a la bolonyesa amb 
carn picada de vedella
Fruita

Empedrat de fesolets amb 
tomàquet i olives
Pollastre al forn amb prunes
Fruita

Arròs integral a la cubana
Peix fresc de llotja al forn 
Fruita

Vichyssoise amb crostons
Truita de patata i ceba amb 
enciam i blat de moro i 
pastanaga
Fruita

* El pollastre que utilitzem és groc català, criat a granges catalanes i alimentat amb cereals.

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

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

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

1/5 2/5 3/5 4/5

1
Arròs
Ou
Fruita

Amanida 
Peix blau 
Iogurt

Gaspatxo 
Pizza
Fruita 

7/5 8/5 9/5 10/5 11/5

2
Amanida de llegum
Gall dindi
Fruita 

Crema de verdures
Ou
Fruita

Amanida
Vedella planxa i patata
Iogurt

Amanida amb quinoa
Peix
Fruita

Verdura saltada
Torrada d'escalivada amb 
formatge 
Fruita

14/5 15/5 16/5 17/5 18/5

3
Sopa 
Hamburguesa de llegum
Fruita

Hummus amb bastonets
Ou
Iogurt

Verdura
Conill
Fruita

Arròs
Peix blau
Fruita

Amanida
Pasta
Fruita

21/5 22/5 23/5 24/5 25/5

4
Amanida de patata
Ou
Lacti

Amanida d'arròs
Au
Fruita

Crema de verdura
Peix blau
Fruita

Verdura i patata
Porc
Fruita

Amanida d'arròs
Calamar
Fruita

28/5 29/5 30/5 31/5

5
Gaspatxo
Peix i patata
Fruita

Cuscús 
Verdura i llegum
Fruita

Amanida de pasta
Ou
Iogurt

Arròs
Au
Fruita

* El pollastre que utilitzem és groc català, criat a granges catalanes i alimentat amb cereals.

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

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

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

nutricionalment completa i 
equilibrada amb el menú del 

migdia.
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