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Menjadors escolars diferents

Comencem un nou curs
Benvolgudes famílies,
us volem donar la benvinguda a aquest nou curs que 
comença. Durant aquest any, volem continuar 
oferint als més petits noves experiències a l'estona 
del migdia, on ells siguin els principals 
protagonistes.
Com ja sabeu, ens teniu a la vostra disposició per 
qualsevol consulta, dubte, proposta o suggeriment i 
així anar construint entre tots un servei de menjador 
de qualitat adaptat a la vostra mida.

Oberts a les famílies
Sempre que vulgueu contactar amb nosaltres 
personalment ens trobareu de dilluns a divendres 
entre les 9 i les 18h (divendres fins les 15h). 
Les nostres oficines són al Passeig dels esports nº 16 
de Sant Celoni, el nostre telèfon és 93 867 05 48 i el 
mail info@mpenta.net.

Si voleu saber una mica més sobre nosaltres, podeu 
visitar la nostra web www.mpenta.net, on hi 
trobareu un petit resum de l'essència del nostre 
projecte.

La recomanació del mes
L’esmorzar saludable: començar bé el dia
És molt recomanable esmorzar a casa abans d’anar a escola. Un dels beneficis principals que s’atribueixen
a aquesta ingesta és el fet que contribueix a la distribució adequada de l’energia al llarg de la jornada
i ajuda a assolir els requeriments nutricionals. L’esmorzar es pot repartir en dues ingestes, una primera
i més important a casa i una altra a mig matí, a l’hora de l’esbarjo.

En un esmorzar complet hi hauria d’haver, bàsicament:
Farinacis (preferentment integrals): pa, torrades, cereals d’esmorzar.
Lactis: llet, iogurt (preferentment desnatats o semidesnatats) i, de manera més ocasional, formatge.
Fruita: principalment fresca de temporada.

També en poden formar part altres tipus d’aliments 
com, per exemple, la fruita seca , els aliments proteics 
(pernil, gall dindi, formatge...), aliments grassos 
(preferentment oli d’oliva), etc. Cal reservar la mantega i 
altres greixos, així com els dolços (sucre, mel, 
melmelada, xocolata, cacau) i els sucs de fruita per a 
un consum ocasional i moderat.
Els productes de brioixeria i pastisseria es poden consumir 
de tant en tant i amb moderació, sempre que no 
constitueixin l’única alternativa d’esmorzars i berenars.
L’esmorzar de mig matí és un àpat complementari que se sol 
prendre a l’hora de l’esbarjo i que contribueix a distribuir 
l’energia al llarg de la jornada de manera adequada i ajuda a 
assolir els requeriments nutricionals, la qual cosa pot 
millorar el rendiment físic i intel·lectual. Si entre el refrigeri 
de mig matí i el dinar passa poca estona, aquest segon 
esmorzar hauria de ser més lleuger.

Font: "Guia de l'alimentació saludable en l'etapa 
escolar", Generalitat de Catalunya, Agència de Salut 
Pública de Catalunya.



19/9
Llacets a la carbonara 
de bacó i xampinyons 
Bacallà a la Llauna 
amb pastanaga ratllada 
Fruita

15/9
Cigrons sortint de 
l'olla
Truita de patates amb 
enciam romà i olives 
Iogurt de la Fageda

14/9
Arròs a la cubana 
Lluç al forn amb ceba 
dolça
Fruita

13/9
Ensaladilla russa amb 
maonesa casolana 
Botifarra de pagès de Vic 
amb pastanaga ratllada 
Fruita

16/9
Amanida italiana de 
pasta
Pollastre rostit al forn 
Fruita

20/9
Llenties amb verduretes 
Truita de pernil dolç 
amb enciam i olives 
Fruita

21/9
Amanida complerta amb blat 
de moro torrat
Arròs a la cassola amb 
pollastre i costella 
Fruita

22/9
Crema de carbassa amb 
crostonets de pa
Llom al forn amb patates 
Fruita

23/9
Mongeta tendra i patata 
Pit de pollastre 
arrebossat amb enciam i 
blat de moro
Iogurt de la Fageda
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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 i llenguadina. El caldo de peix és fet per nosaltres amb peix fresc de roca.

12/9
Macarrons a la napolitana 
Croquetes d'au amb 
enciams
Fruita

28/9
Sopa de Peix de roca 
Mandonguilles de 
vedella a la cassola 
amb verduretes
Fruita

27/9
Amanida de patata i 
tonyina
Pollastre a l'allet
Fruita

26/9
Espirals amb salsa de 
tomàquet i alfàbrega 
Lluç a l'andalusa amb 
tomàquet amanit
Fruita

BENVINGUTS !!
Us desitgem un curs ple d'aprenentatges i emocions!  

30/9
Arròs a la milanesa 
Ous farcits  amb 
pastanga ratllada 
Iogurt de la Fageda

29/9
Fesolets de Palau 
amb suc
Llenguadina al forn 
amb enciams amanits          
Fruita
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Propostes per sopar
Una proposta de sopar 
nutricionalment complet  
i equilibrat amb el menú  
del migdia

19/9
Arròs al pesto amb 
carbassó
Pollastre a la planxa 
amb tomàquet i 
enciam
Plàtan

12/9
Espinacs amb panses i 
pinyons
Salmó a la graella amb 
patata caliu
Poma    

13/9
Espirals amb carbassó i 
pastanaga
Sípia a la planxa amb     
tomàquet amanit Iogurt 
amb daus de kiwi

14/9
Amanida verda amb 
nous
Paninis de tonyina, 
ceba i pebrot 
Plàtan    

16/9
Crema tèbia de verdures 
de temporada     
Llenguado amb 
tomàquet amanit 
Prèssec

20/9
Tabulé de cuscús i 
hortalisses
Lluç i tomàquet amb all i 
julivert a la planxa           
Copa de iogurt i fruita 
fresca        
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21/9
Lasanya de verdures en 
salsa de tomàquet
Ou dur amb enciam 
juliana          
Raïm

22/9
  Empedrat de mongeta blanca    
Calamarcets a la planxa amb 
xampinyons saltats             
Prunes

23/9
Amanida grega de 
tomàquet i formatge 
Biquinis de pernil serrà 
Broquetes de fruita fresca

 *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.

15/9
Amanida vegetal 
d'arròs
Conill al forn 
  amb verduretes             
Síndria

26/9 
Pèsols ofegats amb ceba     
Bistec de vedella amb 
pastanaga ratllada 
Préssec

27/9
         Arròs amb verduretes          
Llenguado a la planxa 
amb tomàquet amanit              
Batut de iogurt i 
nectarina 

28/9
Mongeta tendra i patates
Remenat d'ous i alls tendres           
Macedònia de fruita del temps

29/9
Ensaladilla russa 
Llom adobat a la planxa 
amb espàrrecs saltejats        
Raïm 

30/9
Amanida grega
Pizzeta de verdures          
Macedònia de fruita fresca

BENVINGUTS !!
Us desitgem un curs ple d'aprenentatges i emocions!  
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