
Escola Salvador Sanromà

Menú Desembre
2016



INFO DESEMBRE 2016

Passeig dels Esports, 16 
Sant Celoni
 93 867 05 48
www.mpenta.net

Una recepta per fer amb els infants...
 Torró de xocolata amb arròs inflat

PREPARACIÓ INGREDIENTS 

Els aliments de temporada: 
l'hivern

L'hort de l'escola Salvador Sanromà

250 gr de cobertura de 
xocolata
25 gr de mantega
50 gr d’ arròs inflat

La recomanació del mes

En els mesos d’hivern, tenim al nostre abast aliments calòrics 
com les patates, els boniatos o els llegums, que ens ajuden a fer 
front la major despesa energètica que provoca haver de combatre 
el fred. Les fruites característiques de l’hivern aporten gran 
quantitat de vitamines i minerals que reforcen el sistema 
immunitari i preparen l’organisme per fer front als refredats, la 
grip o les angines. Pel que fa a les verdures d’hivern, es 
caracteritzen, en la seva majoria, perquè consumim les seves 
fulles, els bulbs o les arrels, a diferència de les hortalisses i 
verdures d’estiu, que acostumen a ser fruits.

La naturalesa ens ofereix els aliments més 
favorables per afrontar els mesos en què es 
recol·lecten.

Aquest mes us recomanem 
diverses fires nadalenques per 
visitar i gaudir amb els 
infants:
- 3 i 4 de desembre: XX fira 
dels torrons a Llinars.
- Del 9 al 12 de desembre: 
fira de Nadal i del torró artesà   
a Cardedeu.
- Del 3 a l'11 de desembre: 
fira de l'avet a Espinelves.   

Més informació a: www.festes.org 
www.festacatalunya.cat

 Al desembre podem trobar els darrers codonys. Durant el gener 
i febrer, al pic de l’hivern, trobem les fruites pròpies de la 
temporada: les mandarines, les taronges i les aranges. Al 
desembre i gener podem gaudir de les darreres cebes tendres. De 
carbassa, tot i que és un producte típic de tardor, encara en 
podem trobar aquests mesos. Les varietats de la família de les 
crucíferes –col, coliflor, bròquil, cols de Brussel·les, col xinesa, 
col llombarda…– ens acompanyen tot l’hivern perquè les 
incloguem de mil maneres en els nostres menús. L’api, els 
espinacs i l’escarola, que apareixen a la fi de la tardor, ens 
acompanyen durant la nova temporada. A la darreria de la 
tardor arriben les carxofes, les endívies, les faves, i els alls 
tendres, i ens acompanyen fins a la primavera.

1. Fonem la cobertura de xocolata (que prèviament hem trossejat) al microones
en posició descongelar i un cop fosa incorporem l’arrós inflat.
2. Barregem bé tots els ingredients i els aboquem a un motlle rectangular, que
prèviament hem folrat amb un paper film. Podem fer servir un motlle 
rectangular tipus plum-cake o bé podeu reciclar un cartró de llet tallat per la 
meitat.
3. Com que fa fred, podeu deixar el vostre torró al balcó de casa per tal que es
refredi i així solidifiqui el més ràpid possible o el podeu deixar a la nevera. Al cap 
d’una estoneta, el nostre turró de xocolata ja tindrà consistència sòlida i el 
tindrem a punt per menjar.

Dolça entrada al 2017!

Els nens i nens de P4 del 
menjador han plantat 20 
enciams trocadero. Ara toca 
cuidar-los molt i esperar 
que es facin ben grans 
perquè l'Elies, el cuiner de 
l'escola, els prepari i ens els 
puguem menjar!
Les cols, coliflors, cebes, 
enciams i escaroles, que ja 
van plantar el mes passat, 
segueixen creixent i aviat 
estaran a punt per cuinar i 
menjar.

Menjadors escolars diferents

  També es podeu fomentar
la creativitat fent torrons 
divertits amb altres ingredients: 
festucs, fruita seca, flors,
"quicos"...



1/12
Cigrons guisats
Truita de carbassó amb 
enciam romà i pastanaga 
Iogurt de soja

12/12
Llacets amb sofregit de 
tomàquet 
Filet de lluç arrebossat 
amb enciam romà i 
remolatxa 
Fruita

21/12
Llenites amb suc
Ous trencats amb 
xampinyons
i tomàquet amanit
Fruita

5/12
Macarrons a la napolitana 
Pollastre arrebossat amb 
fulla de roure i blat de 
moro
Fruita

7/12
Llenties amb verduretes
Ous remenats amb bacó i 
tomàquet amanit
Fruita

Tot l'equip de m'penta
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13/12
Arròs a la milanesa
Pollastre rostit al forn 
amb enciam 
Fruita

2/12
Arròs a la cubana 
Peix blanc al forn 
amb crema d'ametlles
 Fruita

14/12
Minestra de verdures
Peix blanc al forn amb 
tomàquet a la provençal
Fruita

15/12
Cigrons amb verduretes i 
suc
Truita de patata i ceba 
amb pastanaga ratllada i 
blat de moro amanit 
Iogurt de soja

16/12
Brou amb galets
Fricandó de vedella amb 
bolets
Fruita
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FESTA FESTA

20/12
Patata i mongeta tendra
Pit de pollastre arrebossat
amb enciam en juliana i 
vinagreta de mel
Fruita

19/12
Arròs amb tomàquet
Peix blanc al forn
amb verduretes
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 i verdures 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.

Especial Lactosa

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

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

22/12
Amanida de Nadal 
(amb magrana...) 
Canelons de Sant Esteve (s/lactosa) 
Beguda i postres especial (s/lactosa)

PONT



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

12/12
Espinacs a la catalana
Remenat d'ou, all i gambes
Mandarines

21/12
Crema de verdures
Ou passat per aigua 
amb patates fregides               
Pera

22/12
Tallarines a la 
carbonara
Mandonguilles 
vegetals amb bolets
Plàtan

7/12 
Xampinyons a la planxa 
amb all i julivert        
Lasagna de verdures en 
salsa de tomàquet 
casolana
Iogurt amb fruita

5/12
Trinxat de la Cerdanya
Truita francesa amb 
amanida
Poma

1/12
Sopa de pasta
Conill al forn amb 
verdures
Poma

13/12
Amanida mixta amb 
fruits secs
Llenties cuites amb 
verdures
Iogurt

2/12
Mongetes i patata
Pollastre a la planxa amb 
enciam i tomàquet             
Macedónia de fruita del 
temps
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FESTA

14/12
Tomàquet al forn amb picada 
de fruits secs i alfàbrega     
Xai a la brasa amb patata al 
caliu
Rodanxes de taronja i plàtan

15/12
Crema de carbassa amb 
crostons de pa
Bacallà amb samfaina           
Plàtan    

16/12
Pèsols saltejats amb ceba i pernil         
Pollastre al curry
Kiwi

FESTA

Tot l'equip de m'penta
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21/12
Espàrrecs a la brasa               
Lluç al forn amb 
pastanaga i patates  
Iogurt

21/12
Arròs amb verduretes
Truita de xampinyons amb 
tomàquet amanit
Pinya

 *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 i verdures 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.

PONT
escola 

Salvador 
Sanromà




