
Escola Salvador Sanromà

Menú Abril
2017



ABRIL

PREPARACIÓ 

La recomanació del mes

INGREDIENTS 

Menjadors escolars diferents Passeig dels Esports, 16 
Sant Celoni

Els sucres ocults als aliments

 93 867 05 48
www.mpenta.net

Segons l’Organització Mundial de la Salut l’excés de sucre a la 
dieta comporta problemes de salut. Per una alimentació 
saludable no s'ha eliminar el sucre de la dieta sinó que cal 
limitar-lo i ser conscient de la varietat i quantitat de 
sucres afegits. És molt important treballar-ho durant la 
infància i adolescència per tal educar-los en una correcta 
i equilibrada alimentació.  De tota manera, això no resulta 
una tasca fàcil, ja que molts dels sucres que s’ingereixen es 
fa sense adonar-nos-en en els aliments processats, són els 
sucres ocults, i aquests representen el 80% dels sucres que es 
consumeixen.
Hi ha una gran quantitat d’idees errònies sobre el que 
són realment els aliments saludables, ja que es poden 
ocultar alts nivells de sucres i carbohidrats en alguns 
aliments inesperats, sobretot en alguns que es venen com a 
aliments “saludables”.

Alguns aliments habituals a la nostra alimentació que són 
falsament “saludables”, són:
Iogurt baix en greixos: que un iogurt sigui 0% matèria grassa 
no implica que estigui lliure de sucres. Sovint està carregat de 
sucres afegits per tal de mantenir el gust i la textura en eliminar 

Com reduir el consum de sucres afegits?
Menjar amb regularitat: si no es menja amb regularitat els nivells de 
sucre en sang baixen i per tant s’és més propens a tenir desig d’aliments 
ensucrats. Menjar cinc cops al dia ajuda a mantenir els nivells normals de 
sucre en sang.
Modi�car l’esmorzar: En lloc de menjar grans quantitats de 
carbohidrats i sucres és millor reduir-los una mica i incloure proteïnes i 
greixos saludables.
Eliminar o reduir els aliments processats: és important llegir les 
etiquetes dels productes per comprovar el contingut en sucres. Cal tenir 
en compte que hi ha molts noms per als sucres afegits: sacarosa, melassa, 
fructosa, glucosa, galactosa, dextrosa, lactosa, maltosa, ...
Canviar el desig de dolç per fruita fresca: és important substituir el 
desig de dolç per una peça de fruita fresca, ja que és saciant i molt més 
saludable.
No disposar de dolços a casa: eliminar de casa tots els aliments 
temptadors i no saludables com pastissos, galetes, patates fregides, gelats, 
llaminadures, ... i substituir-los per aliments saludables com fruits secs, 
fruita fresca, sucs de fruita naturals o liquats fets a casa, ...
Beure aigua: quan es té set cal substituir les begudes amb gas i 
edulcorades per aigua.

BUGS
Bugs és un senzill joc 
en què els nens i 
nenes han d'intentar 
que totes les bestioles 
aconsegueixin arribar

Nombre de participants: entre 2 i 6 jugadors 
Edat: a partir de 4 anys
Duració: 15 minuts
Editorial: Marbushka

1. Col·loqueu la farina en forma de cercle sobre la taula. Al mig afegiu-hi el sucre, el ous, la sal, el llevat, la

2.

mantega i les raspadures de llimona. Remeneu-ho amb la mà, afegint-hi llet o aigua i barrejant la farina de 
mica en mica, �ns a forma una massa homogènia i que se’ns desenganxi de les mans.

Deixeu reposar una ½ hora, en una superfície untada amb oli i tapada amb un drap.
3. Agafeu la quantitat que vulgueu per la peça, ja que se’n solen fer de més grans o de més petites.
4. Feu una mena de pa i amb el dits feu al mig un forat, que anireu engrandint �ns a formar una corona.
(Us untareu els dits amb oli a � d’evitar que la massa se’hi enganxi).
5. Col·loqueu aquest tortell a una plata i unteu-la amb oli per tal que no faci crosta. Repartiu-hi per sobre,
clavant-los, 3 o 4 ous durs amb closca. Fins i tot el podeu pintar amb ou batut. Empolseu-ho amb sucre �.
6. Poseu-ho al forn després d’haver deixat fermentar la massa, aproximadament uns 20 minuts. La seva

½ kg de farina 
75 gr de sucre 
50 gr de mantega 
3 ous (crus)
3 o 4 ous (durs amb 
closca)
Sal
10 gr de raspadura 
de llimona
Llet o aigua (la que 
admeti) 
Llevat premsat 50 gr 
(llevat de forner)

Mona de Pasqua tradicional

a la seva ciutat en lloc de ser capturades en una capsa 
de llumins.
És un joc de taula cooperatiu per a infants de més de 4 
anys. Mentre es diverteixen aprendran  a treballar en 
equip, respectar el torn i seguir unes normes.

cocció, a uns 175ºC, aproximadament, durarà uns 45 minuts.
Podem fer excepcions i gaudir d'una bona mona de Pascua, perquè l'important és ser conscient dels sucres afegits que es consumeixen en la 
dieta diària. Bona i dolça mona i bona Pascua!

els greixos. 
Salses, condiments i conserves de tomàquet: moltes de les 
salses que es venen preparades contenen grans quantitats de 
sucres: maonesa, salsa rosa, quetxup, mostassa, ... Per tal que 
un sofregit de tomàquet no sigui àcid se li afegeix sucre. 
Aigües amb gustos: algunes marques d’aigua mineral 
comercialitzen la seva versió en diversos gustos. Es podria 
pensar que, com que la basa principal del producte és aigua, és 
un aliment saludable, però no és així.
Alguns aliments que poden consumir sovint els infants i que 
tenen una gran quantitat de sucres afegits, són:
50gr de cereals: 4,5 terrossos de sucre (18gr de sucre afegit)
500ml de cocacola: 13,25 terrossos de sucre (53gr de sucre afegit)
300ml de iogurt begut: 9 terrossos de sucre (35,7gr de sucre afegit) 
1 pot de colacao 400gr: 70 terrosos de sucre (280gr de sucre afegit) 
Salsa de tomàquet 300gr: 11,25 terrossos de sucre (45gr de sucre afegit)
10 galetes normals (65gr): 4 terrossos de sucre (16gr de sucre afegit)
Trina de 330ml: 7,35 terrossos de sucre (29,4gr de sucre afegit)
Cacaolat de 250ml: 8,38 terrossos de sucre (33,5gr de sucre afegit)
Bollycao de 240gr: 3,6 terrossos de sucre (14,4gr de sucre afegit) 
Actimel 125gr: 2,9 terrossos de sucre (11,5gr de sucre afegit)
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7/4
Patata i mongeta verda 
Pit de pollastre arrebossat 
amb cogombre i olives 
Flam de la Fageda

5/4
Amanida d'arròs 
Guisat de bacallà amb 
patates
Fruita

6/4
Escudella amb galets 
Carn d'olla amb verdures 
Fruita

4/4
Fesolets de Santa Pau 
amb picada  
Truita de patates amb 
eniam i pastanaga 
Fruita

3/4
Espaguetis a la carbonara 
Peix blanc al forn amb 
llit de tomàquet
Fruita

V  A  C  A  N  C  E  S    D  E     S  E  T  M  A  N  A     S  A  N  T  AV 

19/4
Crema de pastanaga 
amb crostonets de pa 
Cap de llom rostit fon 
amb el seu suc
Fruita

20/4
Cigrons guisats amb verdures 
Llenguadina al vapor amb 
sofregit de tomàquet 
Fruita

21/4
Amanida complerta 
Arròs a la cassola 
Iogurt de la Fageda

18/4
Macarrons amb 
tomàquet i orenga 
Croquetes de carn amb 
enciam romà i olives 
Fruita

LA 
MONA

24/4
Arròs integral a la cubana 
Truita de carbassó i ceba amb 
enciams variats
Fruita

25/4
Crema tèbia de porros 
Llenties estofades 
Fruita

26/4
Llacets amb tonyina 
Pollastre "a la 
manresaneta" (olives, pernil 
i ceba) 
Fruita

27/4
Verdures de temporada 
i patata
Lluç al forn amb blat de 
moro i enciam
Iogurt de la Fageda

28/4
Sopa de peix 
Llibrets de llom amb 
tomàquet amanit 
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: bacallà, lluç i llenguadina. El caldo de peix és fet per nosaltres amb peix fresc de roca.
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nutricionalment complet  
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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.

25/4
Macarrons integrals amb 
verdures
Salmó a la planxa amb 
enciam i tomàquet amanit             
Raïm

26/4
Verdures a la planxa 
(alberguínia, carbassó...) 
Truita de patates i  ceba           
Maduixes

27/4
Empedrat de llegums 
Gall d'indi amb 
xampinyons
Pera

24/4
Amanida de patata            
Lluç al forn amb cogombre i 
blat de moro
Plàtan

28/4
Amanida de l'hort 
Pizza de verdures          
Lacti

18/4
Vichyssoise
Verat a la planxa amb 
cogombre i tomàquet             
Macedónia

20/4
Mongeta tendra amb      
patata
Pollastre arrebossat amb 
tomàquet amanit   
Kiwi

21/4
Coca d'escalivada 
Llenguado a la planxa amb 
amanida
Poma

19/4
Amanida d'arròs integral        
Truita de pernil i formatge        
Iogurt

7/4
Amanida variada amb fruits 
secs
Hamburguesa de llegum 
Caqui

4/4
Amanida de pasta
  Rosada al forn amb verdures          
Natilles

5/4
Crema de carbassa 
amb crostons de pa 
Pollastre a la planxa 
amb samfaina 
Plàtan

6/4
Pèsols saltats amb pernil i 
ceba
Truita de verdures              
Maduixes          

3/4
Cuscús saltejat amb 
carbassó, ceba i pastanaga         
Botifarra de porc amb 
amanida
Pera

LA 
MONA
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