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Orxata de xufa (sense sucre)

300 gr de xufa remullada
1 litre d'aigua mineral
2 cullerades de xarop d'atzavara

1. Unes 24 hores abans, poseu en remull les xufes amb aigua mineral.

2. L'endemà esbandiu bé amb aigua les xufes i li afegiu 1 litre d'aigua
mineral fresca.

3. Tritureu bé amb l'ajuda d'un robot de cuina o batedora i ho coleu
amb un drap fi o bé amb un colador.

4. Al líquid resultant li afegiu el xarop d'atzavara, ho guardeu a la
nevera unes hores fins que quedi ben fresc i ja està a punt per servir.

Famílium XX1
Famílium és més que un conte i més 
que un joc; és per a llegir i jugar 
alhora. Els protagonistes del conte 
són infants de 12 famílies diferents. 
El joc consisteix en llegir la història 
de cada nen o nena i buscar el dibuix 

de la família que li correspon. Presenta diversos models 
familiars, com la transcultural, la reconstituïda, 
l'adoptiva, ... Famílium ofereix l'oportunitat de conèixer 
una realitat diversa i rica que ampliarà i actualitzarà el 
concepte de família. A més conté una guia didàctica per a 
educadors i famílies.
Autores: Bel Bellvehí, Glòria Canyet i Maria Girón (il·lustradora)
Editorial: Aquari edicions
Llengua: català (i altres)

En una societat en què perdre el temps està mal 
vist, i els infants i joves tenen el seu temps lliure 
molt programat i organitzat, es promou que 
tinguin temps per avorrir-se però, per què?

L'avorriment, d'entrada, és una negació del 
plaer, però justament això pot ser un antídot 
contra l'afany de trobar el plaer fàcil.

Avorrir-se pot ser una invitació a l'esforç (entès 
com la capacitat de sobreposar-se a allò que no 
ens ve de gust), així com una manera que tenen 
els infants de conèixer-se millor, ja que és una 
estratègia d'autoconeixement, perquè 
l'avorriment dóna temps per pensar.

El fet d'avorrir-se forma part de la vida dels 
infants i dels adults i, ja està bé que es trobin 
en aquesta situació, perquè així busquen 
recursos i mecanismes propis per sortir-ne. 
Aquest fet requereix un esforç: cal pensar en 
fer alguna cosa i, per tant, part indiscutible de 
la creativitat.

El paper dels adults hauria de ser el de 
motivar i incentivar que tinguin interès 
icuriositat per coses que creguem que són 
importants, no només del que agrada als 
infants. La motivació té relació directa amb 
el que desperta emocions als infants, ja 
siguin positives o negatives, es tracta de 
generar-los un discurs que els emocioni, 
que els desperti l'interès.

Un aprenentatge que cal impulsar és ajudar 
els infants a gestionar-se el propi temps, 
fins i tot arribant al punt que puguin dir 
que s'avorreixen. És llavors que els sorgeix 
l'estímul intern per trobar alguna cosa 
pròpia d'ells, que no els vingui imposada o 
ja programada, i que en puguin gaudir.



8/5
Macarrons amb tomàquet  i 
beixamel
Llenguadina arrebossada amb 
enciams 
Fruita 

9/5
Ensaladilla russa casolana
Pollastre a l'ast 
amb fulla de roure  i 
olives
Fruita

10/5
Brou d'au amb estrelletes
Lluç al forn amb 
tomàquet i ceba
Fruita

17/5
Arròs integral saltejat amb 
bacó i panses
Botifarra de pagès de Vic 
amb enciam
Fruita

11/5
Llenties amb arròs
Truita de carbassó amb 
tomàquet amanit
Iogurt de la Fageda

18/5
Cigrons sortint de l'olla
Filet de lluç amb 
samfaina
Fruita

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

1
2

3

4

5

Menú
Maig
2017

Passeig dels Esports, 16 
Sant Celoni 08470 
93 867 05 48
www.mpenta.net

Dinars

 *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, en funció de l'estacionalitat i la disponibilitat són: de temporada, de proximitat , ecològiques o de producció integrada.

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

5/5
Amanida de primavera
Arròs a la cassola 
Iogurt de la Fageda

19/5
Minestra de verdures 
Truita de patata amb 
tomàquet amanit 
Flam de la Fageda

Escola 
Salvador 
Sanromà 16/5

Crema de carbassó  amb pipes 
de gira-sol i sèsam
Pit de pollastre a la provençal 
Fruita

15/5
Espirals a la napolitana
Croquetes de bacallà amb 
enciam romà i cogombre
Fruita       

30/5
Empedrat de fesolets amb 
tonyina, tomàquet i olives
Pollastre al forn amb prunes
Fruita

22/5
Espaguetis amb tomàquet 
sofregit i formatge ratllat
Pollastre arrebossat amb enciam, 
tomàquet i blat de moro      
Fruita 

29/5
Amanida complerta
Macarrons a la bolonyesa 
Fruita

23/5
Llenties amb verduretes
Ous farcits amb tonyina sobre 
llit d'enciam juliana
Fruita

24/5
Sopa de tomàquet amb 
alfàbrega
Cuixa de gall d´indi al 
forn amb patates
Fruita

25/5
Mongeta tendra i patata 
Bacallà a la llauna amb 
enciam amanit
Iogurt ecològic amb 
confitura

26/5

12/5
Coliflor i patata
Llom al forn amb salsa 
de formatges i 
xampinyons saltejats
Fruita

4/5
Cigrons amb 
verduretes i suc 
Suquet de peix blanc
Fruita 
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31/5
Arròs integral a la cubana
Peix fresc de llotja al forn amb 
tomàquet 
Fruita

3/5
Espirals al pesto sicilià 
(d'ametlles i tomacons)
Pit de pollastre arrebossat 
amb enciam i pastanaga
Fruita

FESTA
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9/5
      Arròs integral amb 
verdures  
Truita        de xampinyons amb 
enciam i pastanaga
Pera

11/5
Crema de pastanaga amb 
crostonets de pa
Pollastre a la planxa amb 
amanida verda de guarnició.    
Fruita de temporada

12/5
Espirals integrals amb 
tomàquet
Broqueta de rap amb 
verdures
Poma 

5/5
         Mongeta tendra amb patata    
Truita d'all i julivert amb 
tomàquet amanit
Cireres   
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5 30/5
Cuscús amb verdures i 
llegum
Iogurt amb trossos de 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, en funció de l'estacionalitat i la disponibilitat són: de temporada, de proximitat , ecològiques o de producció integrada.

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

8/5
Empedrat de llegum
Gall dindi amb pebrot 
verd a la planxa
Iogurt        

18/5
Farfalle amb verduretes
Conill a la planxa amb 
tomàquet amanit
Pinya

19/5
Amanida verda
Pizza vegetal amb formatge    
Macedònia de fruita

16/5
Hummus amb bastonets 
de pastanaga
Truita a la francesa amb 
albergínia a la planxa             
Iogurt

17/5
Graellada de verdures             
Salmó al papillota 
amb salsa de soja
Cireres       

22/5
Amanida de llegum
Truita de carbassó amb 
cogombre i pastanaga             
Iogurt amb trossos de fruita                     

Gaspatxo
Lluç al forn amb llit 
de patata i ceba        
Cireres

10/5
Amanida de l'hort
Vedella a la planxa amb 
patata al caliu
Prunes

23/5
Amanida d'arròs integral                 
Hamburguesa d'au amb 
enciam amanit
Prunes         

25/5
Macarrons integrals amb 
bròquil
Gall dindi a la planxa 
amb enciam i pastanaga             
Pera       

26/5
Crema de xampinyons amb 
crostonets de pa
Calamar a la planxa amb 
enciam i nous
Broquetes de fruita        

24/5
Puré de patata i 
pastanaga              
Tonyina amb samfaina       
Kiwi

4/5
Crema d'espinacs i patata               
Llom amb ceba saltejada         
Pinya        

2/5
Arròs integral amb sofregit 
de ceba i tomàquet  
Truita francesa amb 
enciams variats
Kiwi

3/5
Pèsols saltats
Sardinetes arrebossades amb 
cogombre i pastanaga             
Maduixes

1/5

FESTA

Escola 
Salvador 
Sanromà

15/5
Sopa de fideus
Hamburguesa de llegum 
amb amanida            
Albercoc

31/5
Amanida de pasta
Remenat d'ou amb 
espàrrecs
Albercocs            




