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INFO MENÚ NOVEMBRE

Més informació 
al vostre menú..

Aquest curs, i dins l'objectiu 
d' informar-vos amb més 
profunditat sobre els plats que 
fins ara us hem ofert en els 
nostres menús, podreu 
comprovar com especifiquem 
molt més el peixos (salmó, 
llenguadina, bacallà...), les 
pastes i en general els 
ingredients dels plats i la seva 
procedència.

INGREDIENTS

• 500g. de patata bullida

•  100 g. de farina

• 1 ou
•  nou moscada, sal i pebre

• mantega (opcional)

• 250g.de crema de llet

• Formatge blau

Temps total: 50 minuts 
Racions: 4 
Dificultat: fàcil
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Menjadors escolars diferents

PREPARACIÓ

Peleu i coeu les patates fins que estiguin tendres. Un cop cuites 
poseu-les en un bol ampli junt amb una mica de mantega o un raig 
d'oli d'oliva verge (opcional), sal, pebre i nou moscada.
Afegiu l'ou i barregeu. Desprès introduiu la farina, que depenen de 
la quantitat d'aigua que contingui la patata serà entre 80 i 100 
grams. Torneu a barrejar bé tots els ingredients.
El resultat ha de ser una massa tova, que s'ha de tractar amb 
delicadesa però fàcil de manipular. Dividiu la massa en 4 porcions i 
feu cilindres sobre una superfície enfarinada. Talleu porcions una 
mica més petites de la mida que voleu que sigui el nyoqui cuit i 
arrodoniu-les. No les poseu juntes perquè no s'enganxin i coeu-les 
en aigua bullint per tandes (quant surin a l'aigua ja estan llestes). 
Barregeu-les amb una salsa de crema de llet on haureu desfet 
formatge blau al gust. I BÓN PROFIT!

EQUIPS

COMISSIÓ DE CUINES

Aquesta comissió que es reuneix un cop mensualment està 
formada per tots els cuiners al capdavant de les nostres 
cuines, el xef executiu de l'empresa, el responsable del 
departament de qualitat de matèries primeres i en Joan i 
en Roger, gerents de m'penta.

Una recepta per fer amb els nens...

Noves propostes al mes de novembre...

NYOQUIS AMB SALSA DE FORMATGE BLAU..

Aquest novembre, i buscant ampliar i millorar la nostre 
oferta de plats i cuinats, en l'apartat de postres introduirem 
el plàtan amb xocolata fossa i el topping de fruita dolça 
(trossets de fruita ) en el iogurt. 
També trobareu plats nous com l'arròs integral o els 
nyoquis, un tipus de pasta feta amb farina i patata bullida. 
Si us bé de gust  fer-la a casa amb els més menuts, us 
deixem la recepta més avall per gaudir-los en família.

Què treballem en aquestes trobades?

En la comissió de cuines es valoren els menús, els processos 
de cuinat i les matèries primeres. És un espai d'innovació, 
on es debaten noves propostes de plats i cuinats propis de la 
cuina tradicional catalana, revisant i millorant constantment 
la qualitat dels nostres menús, fet que ens permet el treball 
al menjador de nous gustos i textures, objectiu clau al 
nostre projecte educatiu.



Llenties pardines amb cors  
de carxofa i calamarcets
Salmó a la papillot amb llit 
de verduretes
Fruita

Macarrons amb cremós de 
xampinyons 
Truita de pernil dolç amb 
enciam fulla de roure i 
vinagreta de panses
Fruita

Del 3/11
al 7/11

Del 17/11
al 21/11

Del 10/11
al 14/11

Del 24/11
al 28/11

Arròs a la cubana amb  el 
nostre tomàquet casolà i 
plàtan fregit 
Croquetes de pollastre rostit
Fruita

Amanida complerta 
d’enciams de temporada, 
formatge fresc i pipes de 
gira-sol
Fideus a la cassola tradicionals 
Fruita

Cigrons amb suc
Truita de bacó amb enciam 
i olives 
Plàtan amb xocolata fosa

Crema de Carbassa Pollastre 
rostit amb castanyes i 
orellanes
Fruita

Bròquil amb patata 
Bacallà a la llauna 
Fruita

Llenties bullides amb arròs 
Truita de tonyina amb 
pastanaga ratllada i blat de 
moro
Fruita

Tagliatelle al pesto 
Hamburguesa de vedella 
d’Osona amb ceba dolça i 
formatge gruyere
Enciam romà en juliana
Iogurt de la Fageda

Nyoquis amb salsa de 
formatge blau 
Daus de porc duroc 
adobats i enciams del 
Maresme 
Fruita

Sopa de peix fresc de roca 
amb arròs i gambetes
Pollastre groc català amb 
samfaina
Fruita

Canelons d’espinacs gratinats 
Filet de peix blanc enfarinat 
amb tomàquet amanit
Flam de la Fageda

Rigatoni amb crema de 
carbassa de temporada 
Ous remenats amb barreja 
de bolets del cistell 
Fruita

Fesolets de Palau amb patates 
Filet de lluç amb verduretes al 
vapor
Fruita

Amanida tèbia amb saltejat 
de fruits secs i pernil.
Arròs melós de pollastre groc 
i conill català amb daus de 
carbassó
Fruita

Crema de porros de 
temporada amb rostes 
de pa 
Rodó de gall d’indi al 
forn amb salsa
Fruita

Sopa minestrone amb pols 
de parmesà
Botifarra de Vic amb 
tomàquet amanit i blat de 
moro
Iogurt de la fageda amb 
topping de fruita dolça

Arròs integral saltejat  
amb blat de moro, pernil 
dolç i pèsols
Vedella rostida al forn
amb bolets
Fruita

Patata i Mongeta tendra
Filet de llenguadina  
amb crema de porros i 
ametlles de les Garrigues 
Fruita

Bledes de temporada  amb 
patata
Llibrets de llom de porc 
Duroc casolans amb barreja 
d'enciams
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 de menú són de temporada, de proximitat , ecològiques o de producció integrada. 
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Propostes per sopar
Una proposta de sopar 
nutricionalment complet  
i equilibrat amb el menú  
del migdia

Puré de verdura i moniato 
gratinat
Lluç a la planxa amb all i 
julivert i tomàquet amanit
Pera

Arròs amb salsa de 
tomàquet casolana
Bistec de vedella a la 
planxa amb pastanaga 
ratllada
Broquetes de fruita fresca

Del 3/11
al 7/11

Del 17/11
al 21/11

Del 10/11
al 14/11

Del 24/11
al 28/11

Crema de porro i patates 
amb rostes de pa
Salmó a la planxa amb 
enciam i pastanaga
Poma

Rovellons a la graella amb all i 
julivert
Verat a la graella amb patata 
al caliu
Macedònia de fruita fresca

Amanida de canonges i 
avellanes
Espaguetis amb daus de 
porc, tomàquet i xampinyons
Iogurt amb codony

Arròs integral amb bròquil i 
pastanaga
Croquetes de llegum amb 
enciam juliana
Caqui

Pèsols saltats amb ceba
Boletes de formatge 
arrebossat amb tomàquet 
amanit
Raïm

Espaguetis amb salsa de 
tomàquet i orenga
Llenguado a la planxa amb 
enciam i pastanaga
Plàtan

Amanida de tomàquet, 
pipes i olives
Paella vegetal d’arròs 
integral, garrafons i 
verduretes
Prunes

Empedrat de mongeta blanca
Truita d’albergínia
Mousse de xocolata

Mongeta tendra i patata 
saltada amb pernil
Ou ferrat sucat amb pa
Caqui

Amanida verda amb magrana 
i crostons
Pit de gall dindi a la planxa 
amb xips de moniato al forn
Raïm

Arròs xinès amb verdures
Gall d’indi a la planxa amb 
enciam i cogombre
Raïm

Amanida de l’hort amb blat de 
moro
Canelons d’au en salsa de 
tomàquet
Plàtan

Espirals integrals a la 
napolitana
Truita de ceba i carbassó
Prunes

Amanida tropical de pasta 
integral 
Hamburguesa de llegums 
al forn amb tomàquet 
gratinat 
Mandarines

Rotllets d’espàrrecs amb 
pernil
Cuscús de verdures i 
cigrons
Macedònia de fruita fresca

Crema d’espàrrecs amb 
encenalls de pernil
Paninis de tonyina i pebrot 
escalivat
Raïm

Amanida d’arròs 
integral
Broquetes de pollastre i 
verdures
Mel i mató amb nous

Espirals integrals amb 
verduretes 
Pit d’au a la planxa amb 
tomàquet i olives
Magrana amb sucre
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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 de menú són de temporada, de proximitat , ecològiques o de producció integrada. 




