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Famílies, a la cuina!

Panets d'olives negres

Cuinar és un hàbit molt saludable i una eina 
pedagògica en tots els sentits. Afavoreix 
l'aprenentatge dels infants perquè els ajuda a 
desenvolupar habilitats motores: manipulant els 
aliments,    tallant, pelant, ... habilitats matemàtiques: 
comptant i mesurant les proporcions, habilitats 
lectores: llegint les instruccions de les receptes.

Però sobretot és una bona manera d'aprendre des de 
petits uns bons hàbits d'alimentació saludable.

Com implicar els infants en la 
preparació dels àpats?
1.Planificar entre tots què menjar.
2. Anar junts a fer la compra.
3. Escollir aliments frescos i de temporada.
4. Ensenyar als infants tot el que sabem sobre els
aliments.
5. Cuinar amb els infants.
6. Parar la taula junts.
7. Preprar plats sans i equilibrats:

I un cop a la taula?
8. Menjar tots junts i el mateix àpat.
9. Menjar sense distraccions de la televisió o altres

   aparells electrònics.
10. Menjar plats variats i animar els infants a tastar.
11. Tenir paciència i, si rebutgen algun aliment

    intentar cuinar-lo de diferents maneres.
12. Ajudar entre tots a desparar la taula.

1/3 de verdures o hortalisses
1/3 de farinacis o llegums
1/3 d'aliments proteïcs
Beguda: aigua
Postres: fruita fresca 
o lacti

Per a més informació podeu consultar la publicació de la 
Fundació Alicia i FAROS de St. Joan de Déu, que inclou 
un recull de les claus per tenir una alimentació saludable i 
planet i una recopilació de receptes per a cuinar amb 
infants. faros.hsjdbcn.org/sites defaultfiles/2016_ libro_ 
recetas_faros_cast_reduit.pdf

Planificar els àpats és un 
maldecap? Descobreix 
Menuari, un joc que et 
permetrà planificar-los 
seguint els criteris de la 
dieta mediterrània i amb la 
implicació dels fills. 

Aconseguiràs menús equilibrats mentre els petits de la 
casa aprenen a gestionar la freqüència amb la qual cal 
consumir els diferents grups d'aliments. Col·laboració 
amb l'empresa Menuari i l'Hospital de Sant Joan de 
Déu de Barcelona.
Més informació a: www.menuari.com 

- Un quart de litre d’aigua tèbia
- 4 o 5 culleradetes d’oli d’oliva
- 2 culleradetes de sucre
- 2 culleradetes de sal
- 450/500 de farina
- 1 sobre de llevat de pastisseria o 
   25g de llevat fresc
- 250g d'olives negres d'Aragó

1. Desossem les olives i les piquem petites.
2. S’amassen tots els ingredients fins aconseguir una massa no enganxosa i al final

hi afegim les olives, ho posem en un bol i ho tapem amb un drap de cotó durant
una hora perquè reposi i creixi.

3. Folrem una safata de forn amb paper vegetal i el pintem amb oli.
4. Una vegada la massa ha crescut en fem boletes de la mida que vulguem els

panets i els posem damunt el paper vegetal.
5. Els pintem amb oli i els espolsem amb sal gruixuda.
6. Posem la safata, a 50/60º, al forn durant mitja hora i la traiem perquè es refredi.
7. Posem el forn a escalfar a 200º.
8. Posem els panets dins el forn ja calent uns 20 minuts o fins que tinguin un bonic

color daurat.



22/1
Arròs integral amb sofregit 
de tomàquet 
Llenguadina al forn 
amb pastanaga ratllada 
Fruita

29/1
Crema de verdures amb 
crostonets de pa 
Pasta (s/ou)  amb 
bolonyesa vegetal
Fruita

18/1
Rissoto de xampinyons
Botifarra de Vic amb
enciam i cogombre
Iogurt ecològic amb 
toppings

17/1
Cigrons amb suc 
Peix blanc a la planxa 
amb tomàquet amanit 
Fruita

16/1
Bròquil i patata
Pit de pollastre amb 
crema de formatges
Fruita

19/1
Crema de carbassa amb 
formatge fresc i pipes 
Gall d'indi arrebossat(s/ou) 
amb amanida d'enciams 
Fruita

23/1
Trinxat de la cerdanya
Hamburguesa d'au amb 
enciams amanits i 
"quicos"
Fruita

24/1
Llenties amb suc 
Peix blanc al papillot 
amb verduretes 
Fruita

25/1
Sopa Minestrone 
Llibrets de llom (s/ou)
amb enciam romà i olives 
Fruita 

26/1
Pasta (s/ou)  amb oli 
d'oliva i parmesà
Pollastre a l'allet amb blat 
de moro i tomàquet 
amanit
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.

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

15/1
Pasta (s/ou) amb pesto 
de tomàquet
Bacallà a la llauna 
Fruita

30/1
Patata i mongeta tendra 
Pit de pollastre 
arrebossat(s/ou) amb 
tomàquet amanit
Fruita

8/1
Pasta (s/ou) a la 
napolitana 
Pollastre arrebossat (s/ou) 
amb blat de moro i 
pastanaga ratllada
Fruita

9/1
Llenties guisades 
Peix blanc al forn amb 
tomàquet amanit 
Fruita

10/1
Brou amb Pasta (s/ou) 
Pernilets de pollastre 
rostit a la catalana 
Fruita

11/1
Arròs tres delícies
Lluç al forn
amb enciam i pastanaga
Iogurt de la Fageda

12/1
Mongeta tendra i patata 
Mandonguilles (s/ou)  a 
la jardinera
Fruita

31/1
Amanida complerta
Paella de peix
Fruita

*  Els aliments marcats en
vermell són les
adaptacions del menú.
La resta estan fets per
nosaltres i no contenen
ou.

 *En els menús especials, la
proposta de sopars cal
adaptar-la a les diferents
necessitats alimentàries.



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

22/1
Puré de verdura 
Gall dindi  
Fruita de temporada

29/1
Arròs integral amb 
tomàquet 
Ou
Fruita de temporada

15/1
Plat únic amb cuscús, 
verdura i llegum 
Fruita de temporada

30/1
Sopa
Peix blau i amanida  
Fruita de temporada

16/1
Sopa de peix 
Sípia
Lacti

17/1
Amanida amb quinoa
Peix blau
Fruita de temporada

19/1
Amanida
Pizzeta 
Fruita de temporada

23/1
Pasta , llegum i 
verdura
Lacti
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24/1
Verdura
Crep de formatge i tonyina 
Fruita 

26/1
Plat únic amb patata, 
llegum i calamar
Fruita de temporada

25/1
Arròs
Ou i verdura
Fruita de temporada

 *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.

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

18/1
Amanida amb patata 
Ou
Fruita de temporada

8/1
Verdura i patata 
Ou
Fruita de temporada

10/1
Crema de verdura i mill
Conill
Fruita de temporada

12/1
Amanida amb arròs 
integral
Peix blau
Fruita de temporada

11/1
Verdura i patata 
Llom 
Fruita de temporada

9/1
Pasta fresca 
Calamar 
Lacti

31/1
Puré de verdura
Conill
 Fruita de temporada




