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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 
encara de més qualitat.

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
10 consells alimentaris per començar el nou curs
1. Menjar acompanyat de família: es tracta d'una forma saludable de gaudir del menjar que permet generar un sentiment familiar
de connexió, redueix el risc de patir obesitat i altres trastorns alimentaris i és un hàbit saludable que si l'apliquen des de petits 
l'incorporaran al llarg de tota la seva vida. Quan es menja en família, és recomanable que tots mengin el mateix. 
2. Esmorzar bé: l'esmorzar és un dels àpats més importants del dia, ja que els nens obtenen l'energia que necessiten per realitzar
totes les activitats de la seva rutina. De fet, ha d'aportar el 25% de les calories que es requereixen diàriament. Es recomana que 
l'esmorzar consti d'una porció de carbohidrats, (per exemple torrades o cereals), una fruita i un làctic.
3. Seguir una dieta equilibrada: els nens necessiten consumir una varietat de nutrients diferents per tenir una salut de ferro. Tenint
en compte que no hi ha un aliment que els contingui tots, és important que segueixin una dieta equilibrada per obtenir tots els 
nutrients necessaris (lípids, proteïnes, sucres, vitamines i minerals).
4. Consumir carbohidrats: aproximadament la meitat de les calories que conformen la dieta dels infants han de provenir dels
carbohidrats d'aliments com els cereals, la pasta, l'arròs, les patates o el pa. És recomanable que aquests estiguin presents en els àpats 
dels nens d'una manera variada. També es recomana que sigui integral per la seva aportació extra de fibra.
5. Menjar 5 peces de fruita i verdura al dia: les fruites i verdures són aliments molt importants per als nens, per les vitamines,
minerals i fibra que contenen. És per això que s'ha de procurar que prenguin 5 peces de fruita i verdura al dia. Per exemple, es 
poden prendre un suc de fruites natural en l'esmorzar, una poma o plàtan a mig matí i dos tipus de verdura (una en el dinar i una 
altra en el sopar).
6. No consumir massa greix: no és saludable que els infants mengin moltes patates fregides, salsitxes, empanades, pastissos, etc.
Encara que el greix ha de formar part de la seva dieta, és millor que els nivells d'aquesta no siguin massa elevats. Hi ha greixos no 
saturats (presents en peixos com la tonyina i el salmó) i saturats (presents en aliments com la carn i el formatge), les quals haurien 
de representar menys del 10% del total de les calories que ingereixen els nens.
7. Reduir els refrigeris: si els infants mengen regularment durant el dia cal intentar donar-los alguns refrigeris saludables com
iogurt, fruita fresca o seca, palets de pastanaga o api, cacauets sense sal, pa amb formatge, etc. i evitar llaminadures o brioixeria 
industrial.
8. Beure amb freqüència: els nens necessiten, almenys, 5 gots d'aigua al dia, sobretot,
quan fa molta calor i realitzen algun tipus d'activitat física. 
9. Cuidar les dents: els nens han de rentar-se les dents, almenys, dues vegades al dia
amb un raspall i pasta de dents amb fluor. A més, és important que no consumeixin 
massa dolços ni llaminadures, ja que no són gens sans per a la dentadura.
10. Fer exercici sovint: els nens necessiten fer activitats per tenir un cor sa i uns ossos
forts. Es tracta que realitzin una mica d'exercici cada dia, ja sigui practicant algun esport 
o bé anant a l'escola a peu o en bici, pujar i baixar escales, nedar, etc.



18/9
Llacets a la carbonara 
de bacó i xampinyons
Bacallà a la Llauna 
amb pastanaga ratllada
Fruita

14/9
Verdura de temporada i 
patata
Botifarra de Vic al forn amb 
tomàquet amanit
Iogurt de la Fageda

13/9
Llenties amb verduretes 
Truita de patates amb 
enciam romà i cogombre 
Fruita

12/9
Arròs amb tomàquet
Croquetes d'au amb 
enciams i pastanaga
Fruita

15/9
Macarrons integrals a 
la napolitana
Lluç al forn amb 
ceba dolça
Fruita

19/9
Crema de carbassó 
amb crostonets de pa
Llom al forn amb 
patates
Fruita

20/9
Amanida complerta amb blat 
de moro torrat, cogombre, 
tomàquets
Arròs a la cassola 
Fruita

21/9
Cigrons sortint de l'olla
Ous farcits amb tonyina 
i llit d'enciam
Fruita

22/9
Mongeta tendra i patata 
Pit de pollastre 
arrebossat amb enciam i 
pebrot 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 del 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.

FESTA
DE LA
DIADA

27/9
Sopa de Peix de roca amb 
arròs integral 
Mandonguilles de vedella a la 
cassola amb verduretes 
Fruita

26/9
Minestra de verdures de 
temporada
Pollastre a l'allet amb 
xampinyons
Fruita

25/9
Espirals amb salsa de 
tomàquet i alfàbrega
Llenguadina a l'andalusa 
amb tomàquet amanit
Fruita

BENVINGUTS !!
Us desitgem un curs ple descobriments, emocions i 
bons aliments!  

29/9
Arròs a la milanesa
Truita de carbassó i 
patata amab enciam 
i olives
Crema Catalana

28/9
Fesolets  amb suc
Lluç al forn amb enciam i 
pastanga ratllada
Fruita

Escola 
Salvador 
Sanromà



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

18/9
Amanida de llegum
Ou
Fruita

FESTA
DE LA
DIADA 

12/9
Amanida de patata
Vedella
Lacti

13/9
Verdura
Peix blau
Fruita

15/9
Crema de verdura
Pollastre
Fruita

19/9
Cuscús amb verdura
Gall dindi
Fruita    
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20/9
Verdura
Llegum i arròs
Lacti

21/9
Pasta amb verdura
Peix blau
Fruita

22/9
Amanida d'hortalisses
Pizza de pernil
Fruita 

 *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: lluç,  bacallà i llenguadina.. El caldo de peix és fet per nosaltres amb peix fresc de roca.

14/9
Llegum
Ou
Fruita

25/9 
Amanida d'arròs
Porc
Fruita

26/9
Amanida amb quinoa
Ou
Fruita

27/9
Crema de verdures
Peix blau
Fruita

28/9 
Verdura amb patata
Conill
Fruita

29/9
Braç de gitano amb puré 
de patata
Peix blanc
Fruita

BENVINGUTS !!
Us desitgem un curs ple descobriments, emocions i 
bons aliments!    
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